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 طءورسمأفانم طهمذ مهه16 211' ةهلتعتمطع 061 لتط»و 0ع ؟هعطتجر

 ءطع 6 11 مان ةهصقتعم 061 عطوتتلت 012105113 22211 01 191 عورعتنع.

 طمع 10١ مكهج016 06119 1هوه1عمعه65 06ع]13 ةعوطأر ه1 طقتتتم 08

 طفض ه]ك1 508851011 طف 2012 51 37688670 11"عالث9 60 0318219 ةطقطت

 1ث: 16 هلتم1مه1 01 ةهصخغافطل 021186011 16881602 ة561, ن6116 03

 '1"ة1وط , 01 1ط> ها-خصطةنأر 0 520 01 دوت 217891, 03 06ه

 مةاتوتر 01 8"ةجوةست, 01 110541803, 01 2'1ةلتطأر هعع. ه دممطصتصة-

 ةةيسعصتع 16 ؟ةقأاع همسصمتاهمامدت 061 11507 ه1- هن ه 061 70]

 ها-«هبلمر دما16 ن211 مموقتحستم ل16 013 ممدوعلممع 11 1117م لت

 1طص 8108, 11 7627015 01 ةعطقتتت ه0 جاطنو ةصقتعتت 006. 168-

 عزعإ] 1م مواةهطخت, ةهماتت6 11 2111:77:47 01 1ط> 18715, 8020 14

 1260111, 222 86 51 م0111عوقوع7هر ةأ ؟ه0عاطع مئه ط وات !صحعتتو ءاطم

 11 ما ه 11 دصمعا1 م عتذ 10 ةططتحسم ةموعاوات ءهت16 26115 66

 مدس م11ه210ه21 061 772507 ه 061 0'7/. الآوان ماتف 01181 ه0

 061 «لتاط»»و» 061 !ه»عطأ0) 061 هءاوءطه 61010عم ةموعستت0]0 1طن ة]1-

 ©0177 '), طمماتانم 261 362 0611' هع. (90 1]06]' هنو 701عوتنت6)ز
3 

 15 ه2 0م6ه2:2 01 200 6 ءهتكوتحر جاطتعالم 2012 22601943126216, 2

 106 موزع ممعدجم 061 ءمدصمم2010 ةدطانمصع 03 [1طدد 21-0243 2.

 ءطم 10856 11]26' 01 عدقو ه]تعطتم00 ةتثه ر 86012681 001 هن هلو

 15 هعءطتموز ته 8111ه ةعو ا]كطع011216 061 (!ةتتنم 2011 26 46

 1١ 05. 3![1ءاو 21 و هسسمأ. لعام ءتج 0ع“ ك"ماعت, 201, هع 1ع آملا 1
 هاماع. 16 طم انتههعتتاو ه انمطقا 1 [ءنقهتم «]1طد ها-0 61173 ةه»ر دتق 0078 مائ0-

 مسصعامنه1 «ءاطصد ةهل-عماتجو» ع 11 ةعاتتنما لعا18
 2) انمه ءءرءاه :ءاده1 مدعو جم 50 هع دتعلتةنانخ ه ةستصعل]1ةهنوو ةعتضطت:تل اصح

 ةهموولع»ع عد 31 «طاطانم ع2 ؟ءعطت» ء؟ذآ غللا زفك ل1 1طد !ط1طةدذاتكو «.

 را 65 7195191 هم 1613في ,“ ةرمو., 11, 5 (خار)

 اا تب ورب بم ررجببواوموووولل ا روبصجللبوببلالم“كع#““###أ



2111 

 رمزا  ةقعططم]9726عر هما26 26881120, 2 ع11016و>26 081 ه959810عت

 ه ماولط مهر 86 26 6020866 26116 ط1ط1106عءطغع 01 110م9. آه م1:12-

 ءلموأ هوتتقح 01 016859 هةاتودتف "11153: 202 6 0185 ءل1ةر 10 67600 و

 ه 120071296 ز مماعطغ 11 لاطتنو 061 ا'ةتنانادر ءماتت6 08721120 2110

 موه811206181, طهر 12 2160 200 , انت 011115 ءودصتتتتع 20 91621

 ةصااعطل 168161 (ةعمدصو 8 همر ءمب* 0” آد ادا 210, 11 76270165 03

 فمدطقتتتر هعع.زر نتتعل11م مؤ 01 ته 018م0و121026 ©0813 م0660 م18-

 ةاعور ءطق ]580 26 1موعع 015"عططتقاتت"ته 1260172000 ه 0152116: 6

 6 ءطعر 20208ةأةو216 11 80 م7ععلم 11211128660 , 2012 856 26 00376-

 ةورعم طمم]11م116و6 عا1 ءةعرصمإو 1. 180 هعءءوأم 1260136 0

 د 076550 011عائ6 ءودح دتتح ءمصتم1 همم 120166 921256116 063 7ءدثطأ

 01ءطتوتهأذ1 2611' همعدتو !). ]م ه15116 طملمدتسم 0611: قتتغماعه 69]-

 م15 طم1725116 معدن همدعاتوز هدف ر ةعططاتاه 521 21528 م0عم 6076أأ0 :

 هال م 51 2 6

 11 ؟ه016ع6 061 وسملو م1 ةم20 ةع2؟150هر غ نتتع110 06115 طع-

 ءطعوزودسمم 01 61ععصسأل, 0عوعصت5غم 11]09' مفسمتتت 2611* 458560260 14

 411 6010:1090 061 1110:110501:1111 010511 0110. ]طرا عع] 6310110, 03.6.

 ام ل126 جا1وطوأتعم ةءعدتغم 05 16د 0841775-21 6 11 ةءعالفعدتوع 2:

 د ذ ظ ط نار ل ض ص شا اس اك ف ج ح خ غ ع٠

 ىوو مافازز ثان ب. اا ءا15 ماتتستق 022128 201 061 1150 1

 وعما ه مودئ0م16 ةا11' هنلتسع 06116 مخه ءانأ ع ةءعدتنم 0211' قتتق01:© :

 فوركلا هذه عيمج ى لع ميحصلا ىن ةالتلاب ةرمهلا ىم 1

 1) 8عا١1 ةسلتعع همم ةءودقأذع 0”جهؤءئاةعم ندعالع مدعتسع معا]ع نتتقأت ما
 لت تدق ؟هآ1أثه 51 اه طمعدت1 056 061 1ع]قأش750 60.

 2) طوزن مءعرملع» مان ةهعااع 11 عم١لمتنع ننعقأ* هدنئلتصسعو طعالق مانذتتق 23-
 عزصه همم ةعرتتطأأ لدنع ممعوزع دعالع وتتهأت ]5 ماتسق 73015 همدصتسعأ3 2

 مضسف ]1ءاغهئهر كم5 ءمد أر 12 ةهءم08 ه0ه113 ةءءم203, كم8 هر ء 081 لت

 معومتا6. ظععم 23 1 90 م0516 :

 فرس ةنامتك هبلق ىَج ىوح 0 هضمغ ديبع ركف ريبسأ

 فنئنذد لهاذ ءايظ بط 0 ضمر ىونلل طيرض لص ئىجش

 فكي فمأو ماهت مهم هداوف د داو حسا تاحنسيحي



3 1 

1 

 اضيا اهعيمج ىلع هلوا زومهملا ىعابرلاب مث نيرشعلاو ةينامثلا
 نيرشعلاو ةينامثلا ىف ةبترلا هذه ىلع فعاضملا ٌيئانثلاب مذ
 افرح. 11 0001ه 8 7هءولات22380 ء4 38531 ء02>ءأئمر ه هذ موع 168

 ءدوعلزمدمم ه ه1 مورئعطغ نط1غمر 10 1' طم ءموؤةطقعتصعهأع 856عاتتأم ر

 20م2 226203200 56 202 ع]11 67106241 ةطو21 11]06' 3228211625

 رصو 01 016556 816556 ه؟0"عج16521 طم 59150 .299؟ء»اأغم 11 1عغؤودو

 معا1م ةص720ه21021 هع عطع. 11 ؟ت001عع طق ت23 13عان232 19 31 2, 9

 ع 11 5 90 (مهع. اذا": دص' جاه ةوسطتنتو ةقدونع 25ه 1 6عاخ 4

 6 5 (موع. مر هلق ءطغع مدسعطاطو مكمسدناغدنتع 081 دمصصعتتو 061 عا

 061 وسوهلعمممز ةعممصعطغ 10 هئوغم 0ع] ط5. 202 م611516116 16

 01 160208ععء»ع 011921 10556 11 ماتصتعا» ه1 عتسه1م 0613 20811 0

 الققعاتم 0730620. طع ةدرتطمع طقصمتم زن مأاأخ 110عطت 60

 11 6001عور طتق ءع00 01 3ع مهمآ عقأالكات16 011351 8612216 02

 ع1007عد29ر 16 1عازطعائ6ه طموتعوطتأا. 006356 و20 12 02721651 8

 [ ]ز 12 عازم مو:ع286عق1 ةم20 016 0 ع م9016, 202 عاف 111ةعت

 طال1, 228 هددودةوو 22150 0311' ة2312116256 6© 03 2ع «ةأ110116 :

 تق ة2ع0 01 0168556 طم د50 5مءع191 226221026 2ع1 هه 2101

 يافا ءطع. الط جاقعو ءدوصم]اوتتو 0ع] لشط»»و 0ع3 ا! ءعطت»

 1مم 251 2 (هوؤدطصكتسو !), ططهر ءم23ع 1 ة2عم16 1112381112316 ر 2

 طم م0110 51. :

 لدءططم ماس عمودم1 هع 1:02. 1. ةلممنتست ءطعر عممله200 الاتسانأ0©

 طوططاتعو 18ن210دعر 2460156 58؟0عوم]مت عدم 11 موخعنع 061 (002-

 ه1ع110 5م611016رو © 05668586 112 511551010 , 56229 11 0112314 10

 قسعا]م 01 تط2 ط111056ععو 1151138292 52ع5طع 7121256060

 طظاس عهج1و 1م015ع ه 11 محتستعتم10 01 61 ععصخأأ , 11 011314 مع

 عم1غ م مععطستتقو ءطع 11 ؟001عم 2055عر مع 2210 250, 223120250 2

 ظمصتقر ه 11 150 ءودتم هطص0تع0م الك. ل. 16 0066و ءطفغ ط9 0

 28 0253 01 دفعت 20عاتم ر ع ط1 طق 6012112163150 316126 16-

 1141 ع1

 ظوتتق , 6111520 11 6 01101

 1) 05 11 قمغملمعم 061 ك5. ةقط. لك 6هأطقر عا آلا. طءماوعطر 20.



 / او



4100147101 1111. 

 0١ 257 هع ةكمنةةشست 1, 877. 6,20 11 سو. ةلبقتسملا. 9,16 دق.

 معك ط. 1826 ©. م«مردسع ةسفوتت»ع همم لع 16 مدتنم1و هنم لعافلا ىل

 العاق. 311,8 1. ةنالا 14,11 طق. تيدع ه اًيدق. 19,15 1114: 11, 65,

 74. 1, 364. 21,14 1. مّيالاز 17 ةياد4» 111, 179, 14. 11, 18

 0 1451 ىماطقلا) : 21 5. اضرسع. 23,20 ه2 هد

 معو ه7. (ةرادف» ك1, 289, 11.7111, 390). 28,23 صف. ىَوْذَع

 29,5 1 العب 80,1 ترسو : 1 11 [بعمو] 8 هرصودؤم ةقدكأم

 مم] دصق.: ةسعطع ه]16عمن6م ذص ةزستل] هوقأ خ هدسعمذم. 33,10 مق.

 هظح (0). 38,5 1و4 1, 354, 12 1, 41: 20 مق. الاب

 وعبا اهنع (126 ©.)ر سؤ. دنع. 49,9 5. ةيمكوو 13 5. هقعطأر

 59 هورس طرخه هم" عانأم مووغءعس متت عتاع. 200,2 عدجافز 10

 ذابيمو : 21 11 [لاقو] خ هوه0 مللوأأم صعأ دصق. هالر7 دق ةتعطق

 | 1 8 [انلون] هردعووم ةقوأأم معآ طتق.ز: 23 1. لسِجَو قرا 0.

 . 56,4 4و4و5 7ك ةراوفر» 75597111, 146, 14. 3[, 68. 3

 . رق. ىور20 سطع اني. قوراو 1كهنلفست آر 81: 22 سك. وجر
2 

 40 223971, 28. 63,4 طق. رفقاو. 65,15 ]., ءودصع طمعا 228. «نلنق



 م10

 اًصعق. 62,19 دم8. ثنك ه هتكأوز 22 [سوقلا] هرصوودم ةكوكأم معآ

 ربو. 69,3 دم. سيلف ه رمش. 01. 667, 1016 66010116 065 8

 ة. هوم, م. 1.١ ”©,15 مد. هقاطب. 92,6 سم. قَتشأو,. 98 0

 1 هلوسش) 20 صك 261 55 16 ةورتطتع 28312120 101860 6

 عوتتعاطاوانو 1 6 2 06115 هش ه 15 512 506916: انت 0

 هطف ه1 7606 ةمزانه 11 كك ه هطق ممةهططو همو06181 18 700816

 86122118 688676 +0 19 ةسحم 06115 1هقامه م عا مل 8

 11268 8112611016, 929,10 21210 56,2 اعاهَش : 1211

 [لاقو] هرصوعدوم 25160 مم] ططق. 928 كرصو : 21 طم2 71 8

 1120019 ؟6هائا1223 261 0601126 86 06اطاطو هةوو26ه تياص © تاصر

 ضف مدع ءطف هذ مدا ةورصم»ع 03 لعق. 99,4 مق مايدصلاب. ه9

 يفز من1 11 طق.ز 1: ةسساتواتع 10 طق 226880 0 لعح كلارا

 (هنيع وأ) رصف. هتيعوأ (2). 911,4 21[1ةصث 1, 858: 19 ذل دصق. دثح

 موهنو 26 50166 16 مو::016 الص راثلاو بركلا تيلصو. 5 0

 برضو ز 23 ]. ءاحض. 96,13 5. ب 0 د

 99,18 1راد4ب» 20 118, 14. 203, 328 (829, 1. 3). 100,8 طق.

 قالو. 101,12 5. اهتاعرأ 6 دوكالا 261 ةءوؤ2و طم ةهعاتغم 1

 11501 (ه ذآ 74.٠ 1014 دق. ةيرلا. 105,4 11 1208, تمهر ور 8

 هوم مهطوطتاسعدأو 160م عع مقرر 61. ميهرمز 12 5. هنالصز 4

 1 اقف 110,12 11 28. موز تدتمأ 89 تتش و ءاطع طم ة6-

 معاكم, هل. ةحتطقتتأ ةهععرر 8. ؟.: 20 09 6. نر 0١ 111,5 ( تعكل#)

 نوت. 144,21 10 4
- 

 121 تكلم 11:5,11 هكضنت: 13 0.

 تين. 115,15 12 12ءان23, 10786 01 مهعطع م3016و 120169898 ©01
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 ماتسأا 202 22م916 18160 01 225.: 19 ه8. اتربوب» 11105,21 5.
2 

 ةفاشتلا. 835,6 سف. عرتو. 820,6 مل امو (06 ©.), صف. هلام 8

 0و1 11 235., 0 تدرأر 01 71 2111 يحيا 1229

 1 كقيمر. 128,3 5. حم )0 هحبم 2. 124,2 ىلع 8

 261 225. 126,16 5. اغِزب (8)ز 18 2له10ةصك 1, 349. 122,11 55.

 ترَسِيَأو ترك نأ. 429,9 5. اهكدكنتر (10 تدهش 2): 321,1 سو. معي

 132,7 طق. ةنايد. 137,14 115471 22111 , 48, 11. 711, 221. 4

 (ترشننأا) 5. ترسكنا : 10 سو. هتتف. 152,12 مو. تدكلا (:

 178416 11, 2583, 255). 156,10 (ربصلا) مق. ُكْيَصْلا. 169,12 همد»

 1 ترد 061 ططق. لص تكيآو: ال2 03,9 5. ترو 1 ْتْدَتْتَأو

 «022. تنبتاو (2). 22 قزأور ©6081 11 طتق.ز 5 5. مَ (5)2 9

 حو (2): 20 ىنجأ ر هموث 11 طق.ز 150286 651 02316826 186118.

 156,20 5. عالاو (2. 192,5 طق. ةهمأ. 195,10 5. 0

 19,4 زاهر همو1 11 سن. 194,20 طق. لقب . 9,1 كّيعتتلار ءمق1 1

 218. (ديعتلل 2): مق. لوكا ةهملقو و. 195,2 طلق. للدعو. 4

 208. كتييصعو. 201,6 كبعر 6081 د1 (سنع)و 9 ارطمأ

 203,16 سو. مقاطعر 20 سو. اضع ه ٌضَعو. 204,21 (بطرلاو)

 11 كظولاو 206,9 (تاسقل) 5. تيقل. 202,16 5. دق ربح

 209, 4 طق. نانكلا (2): 11 دطق. اييضخر 15 سف. همشو. 209,1

 1 فلكلا و 3 (قسخلاو) 1 قركلاو. 210,1 01. 11541: 1ك

 428. 14. "7, 319. 211,23 6081 11 208., 2 رطب ءمرنف 261

 1يادؤش#. 215,21 (تلفح) دم. تلعج. 212,9 سف. كلذ. 289, 5

 1 ا (11 مدعتسم و غ ج112 ةصع 06112 ]ط2 6ه م166606256).

 لو

 هش ن7 3529525252 122023555:
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 220,12 (عضر) دصق. عضو. 221,8 ةراهه» 79711, 200, 4'1. 17, 0

 (11 فئئذم). 223,11 1[هنلفصت 1, 140: 23 سقف. متجو. 78

 11 طق. اعامج ه دوا سهم. احامج دنظأ. 222,8 ه؟ ( طق

 ه ةناوفسر ة. باج (174. 1, 1711). 229,13 طق. دفطَع اضياو هفطع.

 220,9 رصف. ءاغّذل. 232,18 1086 098 هم>:هعع. ءاموتق رابغلا من
 -غعمد

 ر

 ه اركز 14 (احوك) سف. اًموك. 289,11 هك ةادف» 111, 305, 1. 19.

 هذول رئاطلاو. 284,11 طق. ختكوز 18 طق. 5 2:88,10 5.

 240,1 ءأ. 4545, 8. رضس. 241,4 5. عفش عقسو : 5

 هتيدرض. 248,0 108. هريغ ىنعمبز 22 م5. ةواذع. 244,6 دق.
 دروع

 ةتاسو هم". 261 22318. 6© 08119 68893[851 0 تاع 245, 0.

 ليتك. 246,14 دفعا اًذقتأ. هقه5 ف صح 256,1
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 امرب لدا

 و || مدأ

 [ْ ىدا اآىأ
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 امك ىنأ
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 و هع دع
 لع زومهملا «فاذ امجو رج رو ل ل-جوو ىذطب وأ ةسسأر

 اأو ةدواعملا ا رانلا كيو روح رفح رو ةرالا 1 لعق

 . *محللا زوو كلقفأ ءيشلاو. ةيح اش

 هعقدو هرجز اهْذو ءىبسشلا اذوو هاوس أهو ءىبشلا دوو هيش

 7 خغل ف هننر باسصأ ارو ا كح ا ها نىسع نيعلاو

 اكذو ياللا ادووا“ دب 3 انض ضرالا هد نضر اهزيهي نسم

 55 1 6 0 ١
1 2 5 

 م دعاس

 ليعذ و ( هتيرض درجغو 5 هركاذم 0 ريعملاو هيبثنا

 تا تب 23

 ةءاضو وضوو ليجا ىلا هنم ًاضوأ تنك ةءاَضو هئاضو لعتو
 10 غلبت مل اننع اهتتعا فو هلو تو ٌلعفو لعف نعو «ليجح

 ءايلاب ٌلقعملا «دلعاف مسني مل ام ىلع ديلا تيتا معالاو رشفكتلا

 2 لتعم همال ىف كيلو: :لعو اي فاو "رونا 0

 ىلاوصو افعض ايفو ءوشلا ىقوو هكلصق ايكو 0 |

 © تّلحنا رطملب باحسلا

 15 ءاملا

 اري رجال ميو ترصق اللي نانسالا تلي 2فعاضلا ىسدنلا

 حيحصلا ىثالثلا ءميلا ىف قرع امي ءىشلاو لكيلا ب 0 |

 ازيمهم لعق ىلعو «تسحاص اًراعي مّنَعْلا ترعب لعف ىلع

 قري ّلعف ىلدو ءهّملع ءيشلاو هّلَمُأ *عطقنا اًسأي ستيف 17
 90 ناكيلا امهباضا عررلا»و نس

 هذاسحاو هذوع ىلع هلل ديكلاو لعفالا باتك مت

 لوالا عيببر ىف كلذو هلوسر لمد ىلع هللا لش

 © خدام ةنيحو نيئلك عبرا خذس نم



 زمام

 ْن ةرازو ن اسنالا رزوو هناطلس لاقثا لمحت اطلسللو مقالا نم

 ا ةكرتسي اف امب هيأ اضياو .دعح ايو مكر م

 +ىشلا ا ةةنحي ؛ كنيظع ا نجوو هتنجو بوض 5
10 2 2 

 ةعجو نسثوو ةيتليتو ا لجيلاو 55 ناكملابو ماقأ كر

 6 5 3 2 5 - 2 -ّ ل 2 ص

 خفوحو. تاينلاو رعىشلا افتحو لعف ىلعو هعيف ةلعب هنيثو 5 5

 -_- 0 2# 3 سلا

 ذخجاتو شوو 51 وهذ مكاض ةيوعو ليك 0 ]رتك ةفاحوو

 0 00 لع ىلعو ءَظْلَغ اًحوكو ء ىشلا لا مك 5 ىوشو نحب

 0 باحسلاو الد ديبجاح رعش ,قك اًقطو

 5 8 دقفب اهْلَقَع بهذ اَهَلِو رمل تهلوو اًيَصْخَأ شيعلاو

 5358 ا يملرو اهحلو نقفل ةيشحولا ةرقبلاو بيبح 0

 محاشت ةأرملا تيمحوو كلذك هريغو ةقاروو اقراو اَقرو لاما

 اماحو ةيبادلاو ليكلا ىلع تيهتشا اًمحو م مكاينو

 اا |[كفو (شمشلاو رانلا !تكفوو... .ليكلا :لنع :تضعتسا
 4) اه

 3 عقو الَحو لحوو 1 نم كلةون أارحو هردص رخوو

 هرح كنتشا ليبللاو بضع ادمو هيلع لسوو هيف .ترطصي !نيط#
 د 6ه- م َّّ ا لا 3

 سيبلاو رقفلا ىد لون لجون 1 بضغ اكسبو ىهبياع دي دهيغو

 0 هن 0 اهلوبو 0 قلعت انلجحتو م تمت ذوو

 ل.جيلاو انطرتيو ىاأرسلا طسبوو 000 0220 0 َ انشنيو 20

 ع < 5د ٍِ ماش 2 مى هد -20-ج

 و17 تسن ب 20 1-1 0 انسو ىسوو

 ةعجو لاقبو عجيب اضبأو عبو عجاسدو عجوي اعَجو هنطبو



 دال

 مخأ نم يع و اهعطق ارو ةرذوسلا رّذوو هب عل انهو

 اَسكو برَحلا سقوو اهقطعيل اهفنا اَشَح اَعُدو ةقانلا غشوو

 ةضامخالا طَسو. لعقو لعف .ىلعو ءدتفذق ,هوركلاف ناشفلا

 ةرطماو ةمالعب هيلعأ ٌةمسو .اًمْسَو ءىتشلا مسووا | ملدا ا

 كاجو ناسنالا مس مسوملا هنمو كلذك تابنلاب ضرالا لوألا
 - ا

 تنرطسم ضردأو هذامس هيلع تناك وش وأ 0 مسوو

 خماخو مد م99 5 0 و مخ 3 ,/ ىئسبيشولا

 10 باسصا 11 الا هلا نبل 1 1 راص 0 5 نينا
 كب

 اهترريسك اكنوب ةراجملا غبادلا موو قرش خفاجو ةهجوو ههجو

 يروح تح 6س

 ءىبشلا مو ةمزكالا خميتولاو دنعبج سيشل عنبر بط لدجولا]

 ةعفاشلا لك رو ووو الق رطملا لوو هيكل شكا ماكو

 لباولاب توطم ضرالا تّكبوو ثتشا ىشلاو مشو لم هك

 ده عياولا فوز ممالك تقلا در 5 ادورو ءاشلاو هلا 1

 ءىشلا ىلا َلَعَو َلعَفو َلَعَف ىلعو «ةرفصلا ىلا برت ةرمح ةدرو

 ءىشلا ىف»و فلق اضياو قي المو ٌلموو هيلا هيفو بهذ اًلقو

 رصق .انصقو صقوو هسك اًضْقو ءئيشلا ضقوو هين 007

 الجو لجوو فيخا ىا هنم لجوأ راص الجو هلجوو 000
 90 ةعيقو نالف ىفو لونو طقس اعوقو هريغو .اًعْقَو رطملا عقوو فاخ

 اك لمعلا ىف لجرلاو بجو ٌليقلاو هدحا اَعَقو 55 ل

 عقود يا 0 ةارلاو تيماق ةمايقلا ىهو ةعقاولاو هيف قفا
 ءعند



 اأو

 0 لظلاو تعا تاينلاو فرب اقيرو ءىسشلا و :لداعيب امد
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 انو ء ىشلا هللا كفو !ىيدش ابرض هقكب بروض اَنُطو ك تسطوو

 عل ى رمألاب ماق ةظهاقو هقوو كو ماك دع ءشلاو ضرف

 ىلع اش رو شروو ىراصنلل بيلصلا تيبب ماق اضياو ثراحلب

 هنم | و ااا قي شر 0 5 دك ملكآلا

 ناتتسالا ءاسنلاو 95 0 بشحلا وشوو هيوبنأ عدص 0

 ةليسولاو برقت السو هبر ىلا لسوو هنع ىهنو نهفارطا نققر

 رطملا فدوو دوُسَخ عسوو 2م سا اًناَدَخَوو اًذدحو ٌتَحوو ةيقلا

 ةتدطوو تبق 0 'ادلطو ءىشلا كطظوو و
 2 ن

 وأ 00 . .

 5-2 افدو ةربيعو
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 5253 595 03 :نخوو او بيبهتنلا ةهضخوو رو لاديبم

 نروعاطلا هذخوو كفان رهببغ نْعَط ذُخملا مو الا هنعط جمولابو

 بكام او كيعب 6 هب هلوانث اًطخو فيسلاس هطخوو هنعط

 فققشت ا كلك قفطسوو 1 ىسشام لاو ميلظلاو ريسلا ف

 انآ اصلا نقولاو مقا انو ءىشلا ىكوو نيسلا ننع

 عك اطارو طروو دع.5 ةغل ىفو رفق اكو ايوُو بستوو

 ظكوو ملصأ مهقلا نيبو هْعْطَق قرعلاو هحلصا اًجْدو هلام سدو

 ؟ 185.لبكلاو لزنيل ةكرو ىنث 0 َكروو هعفد اظكو * ءىشلا

 تمدرض ع يدخلو 0 مك 1 جرسلا 0 هكرو لايح :ءلعج

 هلقع 3 ع اًطهو طظعوو هعرصخ ءبر-ض اَضَقو هطقوو هكرو

 ءىبشلا ىف ثوو هبرض ازهيو كزحوو عرسا افذو فذوو هلمعو



 ساو
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 دهقك ماكاللاب ةبادلاو هتفرص جال نء-عو هّلذا 0 هل مشو

 عرولا ل هباع ىلا اك كد ك5 اضيأ نخل

 ىشلا ىفو لصوت ابو رشلا كيلاو كابك لوح .ىلود اان 2

 ناصغال و و 2 5625
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 ا هوو رباجبتو م 6

 رثك اروذو ءىشلا رقو ارش اَعْلَو بلكلاو عبسلا علو تيعرسا
 ه+ناس 2 نس

 هللا كرك ف اظعو هظعو * ديئاخص ضرعلاو هتك أر-فو عتريفوو 154

 ايَققوو اسهو 211 دعه وو <ىشنا 1 اكل د لسع

60 2 

 اسي اه رخو ليلا تسكر هيلع هم1ق كل ديك اسطوو

 10 ادوقو رانلا تدقو كلذك لكألا ىفو اديدش اري 0

 اَنْيَل ترطما اَقدو ةباحسلا نيقتو بطخلا بوقولاو تبهلت

 0 أو عسا ىطبلاو هد تسنأو ام توند ع ىشللو | يدستو

 تل

 0 هتقتدأ اَلَقو ةدابعلاو ةّلعلا هَتْلَقَو ل ع تانذ

 كرشلا لقأ .لعفك توني 'ىتح بشخلاب بورضملا ءاشلاو

 15 كيفلدا ىففحم دلكف اهشو مكاللا قشو ةمو حملا ةذيقولا ىو

 ممولابو هيف بذك اضياو هربد مالكلاو تعرسا اَقْلو بادب
 2 0 ْح تح -ِ 2 2# (هراص 9 سل سدس 2 2 20

 سرفلا للاقو فمع اة 5, عمبل | 3 لك , افيفخ انعط نعط

 0 تل 5 5 2 د : تاك 5 وهمس

 هركو لقو ويف فخو لدكلا 8 امهعافتر د سدح دقو ليعولاو

0 
 لجو زع هللا ىلا ريمألاو ىسفن تنأكو هقك عمجب هبرض اًركو

 90 طئاح وأ دوع ىلع فقو اًنوكو وئاطلا نكو هيلا اهتفرص ًالكو

 مالظلاو ليللاو تباغ اًبيقو سمشلا تببقو . هضيم نك 00

 فقعو هفالسغ 0 هسنادرج توص ابيقو سيوفلاو البق
 هل اسم

 عزا تكا ما ع زوو لقت انو » ةىشلا نزد تودص اقييعو خباحلا جرش
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 0 اناس :هنعع 83 0 غر نم ا ادم ءىشلا زامو

 رقتسي مل اضياو قالك جوبعأ 3 ليم لعف ىلع التعمو لعق

 فيوطلا نع لامو فيس هعم نكي مل اضياو *بادلا رهظ ىلع

 ةلام ةأرماو لام وهف هلام مك ا ليج 0

 ىءمأل 3 واولابو «بلقلا ىلع ةيلامو لم لوقي 0 ردصلملاب فو 5

 تدع

 ىتمتف هتددم اوتم ءىشلا توتمو حاص اَقم روئسلا اَعَم

 ااه لقف ىلع واولبو اناس لعق ىلع ءايلابو «ددمت ىا

 000 امد ثظلغ ىكم ديلا تييكَم

 4 ءايلاو واولابو ؛ثّدحلا جير ربُخلا» كلذك اهحيرب ةّحاشباو
2 0 

 ا 0 ناكر اقيحبي بنكلا هلا اضم اًلتعم ةمال م

 © هرثا ا باتئكلاو ءىشلاو اهرفغ

 وأولا *

 ' ثلا لعق ولو هتببحا انو ءىشلا تكدو فكعاضملا ىتانثلا

 اًكيحو 0. . نينتالا ليعف ةدادوو داذو بوعلا' م .الك اذعو ةدادو 15

2000 
 1 اواو اهل لعف و3 جيكاصلا 000 «ةسفن ؟"تحح

 #2 مع 00-7

 0 0 هئام ركل ا انكوو : خرد

 اال ضرملاو هرثا ىري ال برص هبرص لجيرلاو هدقع اًثلِو دهعلا 0
 "000 ملي هقح هتلوو فاحو هيلع لم امو هتلوو دمعجضي

  الوصو ءىشنلا ىلاو هعيدم 0 ءيشلاب ء_يشلا للصو 0 ا

 لصتا ءىشلاو هتيطعا اضياو هتررب ةلص ناسنالو هب عمتجا



 مدرس

 ىلعو «كلدك ءاكملا قرخك نم ىبصلاو هفملدخ# قاض افاكا هَ - 0 و 5
 3 20 ا 5 ا را 7 تار
 وأو ىنغرف كض . لم, ع ىشلا تاالم لسعفو لعتو لخعتو لعل

 00 خنطب 0 الع ١ علا نم تمٌمو ىنغتسأ دلنمو ةءالم

 لبجيلا 3 عفو لعق ىلعو ( ذامكز را لتنم ةالم نكس ىو
252 

 71 ةءارم ءى راك ىرمو ل لكي ل امع هفافعو هننبف ب اظعورم

 ىلع ىنعم فالئئخاب ءاملأو واول لكعلا# [ ىأ 3 امص

 ليعلا ءينذك ءانيم ناموا ةعنو وول م انوم لتجرلا نك 00

 اًجوم ركببلا يام وهف علم ةاجووسم ءاملا باص هنيع ىف واولاب

 ّلعُف ىلعو «هلسحت اًصوم ءىشلا ضصامو اويرطضا سانلاب 0

 0 ءايلاو واولابو «موُمَم وهف كلذ هباصا اًموم لجرلا ميم

 هلفأ لجرلاو لاس ايمو اروم :ئشلا رامو كرحت ارو ء 0000
 اًنْيُم *ىشلا ثامو مهاطعا مهريغو مهتوقب مهاتا ةريمو اًريَم

 ىف ءاودلاو ءىشلا لجرلاو نينال ضرألاو ءالا قف كد

 :ىبشلا عام هنيع ىف ءايلإبو «دطلخ اضياو بودل هكرع ءاملا

 15 ءيشلا .طامو .ٌطشت ةَعيم هبابش ىف ٌباشلاو سرفلاو لاش دنا
 اًسْيم ةيراجلاو سورعلا تسامو راج مكحكلا ىفو دعب اًطيم 2 ن

 ربخل شامو : ككذك *اهجداوهب: لبالاو اهتيشم ىف ترئاكبن 4 3.
 د 0م سا كح و 02 ع 2 0 ه

 هتدسبزو هتشفن نطقلا ةأرلاو هطلخ اضياو هيف بذك اًشيم

 اهعرض 9 ام فسصن بكل خفانلاو 3 هتطاخ فيسصلاب رعشلاو

 هد ناديملا هنمو تيبرطضا ضرالو فطعت اًدِيَم هيغو ناركسلا دامو
 نا : 7 تاسع هك 2 6

 لجرلاو ءاما فرعيل رئبلا لغسا لبن اًكيم حامو رئاخبن اكيم

 0 اي ىشم ناسنالاو دام جم كننرتيا كأ اوسلاب مغلاو هتطعأ
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 ةضعم رمالا نم ضعمو دضايب ٌتشا 7 نوللا فقيمو,  ةعجن
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 تيكا سنأ ا! 35 حالمو 029 0 ل 0 اضعمو

 بعل احرم 5-0 ك.نذك وكلا اتيشو 0 نكي ارت

 0 ا هرم ٍِِء ىشلاو لكلا 05008 1 اقم وسمو

 ب اهم 0031 كلكك لجبلاو تجحوعا اذا اصعم هدب

 ه2 4 1 16 2 م

 ءاطلابو ديم دوع نم 2 بش اهيف لكد نكيتم يا تطظاشمو

2 20 

 طظاغ اقر مم ناسنالا قرسمو يل 3 هدسحو لبيع كك

 ه3 ِ 3 < 0 - د 7 - 3 0

 ارا, ىلعو ؛ نط نعنجم اصغمو اسغم صغمو سغمو ىببقو
00 

 ةقاعم رثبلا تقعمو امهرح دتشا انكم ليللاو مميلا تحكم

 00000000 د1 شله .لعتو لعق لعق لعو ءافرتق َىْعَب
 000 |وعي اهلس اسلم ةيصخلر سلمو ربذي مل ريعبلاو

 ل4 ىف لعتو لِيَ ىلعو «ةوركم نم صلخت لجرلاو تيعرسسأ

 000000 لا هلي نسب قلق الكمر اًلْئَم لكم .دحاو
 "00| ذلكم ءىشلا نم لذمو ترذح لجيولاو رقتسي مل

 ىلع زويهملا ءاهعضر ايوب اهكلمو هما ىبصلا صلمو هنم

 2 7 برض اضيأو تاذووم لمشدا 57 0 يا لعت

 ميقلا نيب راهو خغبدملا ةّمينملاو دغبد ا ميدالا 23 منوس

 000 0 1 انه نيمعلاب هانمو. ثسفا اسمو ةرثم سامو

 اقام ايمو هلثم بايتلاو تابنلاو ةخيمعنلا نم ومها .اًذام ىصغلا

 000 ٠ ءوشلل تلم امي ماع نسيبلع اع ىا هنأم
 5 - 3 - ماا د ن - 2غ

 ؟. * ةقابم قم لعف ىلعو «© حد عشا مل وأ ىل لعزنسا مل هلام



 كل د ل ل

 ثنا

 م تا ل ةالقلاو هاتلير تححسلا اًكسم
 كرس نال طقس لل ع ليتك 6 نى هصلاخ 5 55 ءىسنلاا

 اهبرض ضرألا لجرلابو عرسأ ىبظلاو اهدفس ةرقبلا روغلاو سامو

 نّتَمو طرَص ىلا اهب صخمو كش اصخم ءوىشلا صخمو هب

 5 هنناثم هتعجو نستسمو هاطغ رسمالابو هسناتم "فانقاإ ان للا

 ا ها ءىشلاو هتدعم باصا ادعم هدعمو كلذك ةأرملاو
 2 ِِء : 2 50

 ءىشلاو مسالا سأر نم ماكللا امو هتدعم 9-0 0

 بعل 0 1 9 0 كو ا 55 اكلم ءىبشلا نم

 ٠ لكقلاو 0 هل 1 0 ةخالم مكللا * يّلمو ترسكتف 0 10

 خباحلاو د برض انف هس لعتو لعق ىلعو «ىونلا ن

 ىنشلا نثمو باعتالاب اهل اضياو امهقورعب هيبصخ يرخكنتسا

 ردصلا كدر 0 لدا نمل دخ اني 5 5 ةناتم

 روم كيبزلا رؤسمو فعضو رقَح ةناهم ندي هلذننا ١

 15 2 5 لجو لأ 0 ةرطلا بارت دياي و رزنلا لد اضِدأو

 خءانم رمل كيكنمت دنع ديبكاح مفاح 0 ها 50 ىشلا
 26 ع 2 6-2 2

 انفم ساأنلا هتنامو مر مل ةعنمو افانم نص فافعلاب كنءنمدح

 نع

 هلو مك 00 هللا 0 ضغب 26 8 هةيضغبأ

 20 مل 2 ءىشلا يسمو "اهنرجدأو 0 اره ةقافلاب نروبسص ع

 ماو سبنحأ كم هال تدعلاب ه0 نك 0 8 عا 1

 كا دك

 العا ةدالم ولما اهيكلا لق“ انحم .نفلا 5 تدتدبخ



 ثايب
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  ءىشلا ضخمو دكا لكطلاو ا بهذ :ءايشلاب تكف راثتلاو

 ٌلجرلاو هير ةنكامو انكم طوسلاب هتكمو صلخ اًضوكم

 بيطلاب هكضمو اقيح هقعل اًضّطَم املا مطمو هربتْحا هريقو

 تكمو ثغغملا نم وع اًهضم نالف ىنخصمو هضطل اًضضم
 ا0)) نلكو قيدشب سيل الكا لكا اًعْشَم غّشمو ربكت اًخكم

 لحق ىلعو «هلتسا انسَم ءىشلا نم ءىشلا نسمو ٍعيشَم وهف

 قوصلاو ٍعَشلاو هلس اًطعم .فيسلا طعم فالتخاب قع

 ضللاو هفوص وا هرعش فتتنا اًضعم طعمو اهتطو ةأرملاو امهَقَتَت

 نالف عقُمو اهعضر اَعْقَم هّمُأ ليصفلا عقمو ؟ىش هعم نكي مل
 فادجملاب اهعفد اذرم ,ةنيفسلا درمو هب ع اه دست

 و انع :ةَدارَم ناطيشلاو ناسنالاو هكرع ءاملا ىف ءىشلاو

 اًَذُبَن الا تبني مل ضرالاو ههْجَو ثابن أطبأ اًدرمو ةدرم ترمو

 مالكلاو لِجرلا َعَمَم هفوص هنع يسقنيل همغ اًعْلم ميدالا َعلمو
 ادم ردمو ركملاب هحلصا اًرْذَم 95 ركمو ....ءاضياو اقبح اغلم

 | (نزللا ضخم داسوب عطلت عيتملاو هبزج طع

 نم لماخل تضخمو اهكرح ولدلاب وتبلاو هدبز يارضتسال هكرح
 005 لش اذسم لبكحلا لسمو اهدالو اند 39 قش ع

 هقلَخ نش فّلكلا ىيدش لك قسمو ريسلا ىلقلا فاككاو

 ازلطعوا وا مك هسفن بيط :قلجرلاو هطلخ اًنلم ءىشلا ثّلمو
 وغلا سمو طلتخا اثلم يدع تلمو همامت كبري ال
 اًخسَمو ةحاسم ضرالاو اهئطو ةأرلاو هيلع ديلا ىجا اكل

 جحسمو هقَشَك رضلا هللاو اهِيِرَص قوسلاو ىانعألا فيسلإو اهعرذ



 ري

2 0 

 ترك ناسنالاو كلش ىهر رقاطلاو ةبدس ضرعلاو هقش اقوم

 دهبشت 000 ءاودك ريعبلاو 210 هس اًطشم رعشلا طظشفو

 ىدتلا صرسمو خلبق لنتع مصم ا١دصم مغلا ىلصفمو ظنا

 راطمألا عباشت دنع لاس ضرع املا 0 د هزهغ اصرم

 ة هءتّدَخ هجولاو اهكسم كيلاو عباصالا فارطاسب هتققش كلكلاو

 هدم انو دم ىرمو .١ طقاتو قر اًيوكمو انكم نك

 مالا ىلعو تسلص لمعلا ىلع كيلاو نال ةنارسصو اند ل ا

 نري فقم تيفذأ اَنرِم ريعبلا قو ملقا نا

 ناكللبو ماد اًدوُعم ءيشلا ّدكمو ههجول بهذ اتورعم لالا

 10 سفلاو اهّذم ولدلاو رثبلا ىلعأ نم ىقتسا اكتم عشق 001

 ءامأو هعينواو هيف ام طرخ اًطسق ىعملا طسمو هيج 8 ندد

 تاينلاو نا صم طا كل سيغلاو خقانلا مكر نم

 أرسم موقلا وسمو 5 هرسحسع 000 جرقلاو اهطرس 7-0 ةيشقاكا

 ءىشلا كتمو هشدخ اًشحم ىسلل <ارشلا شكامو 000

 15 ءامل ىف ءىشلا ترسو ايعضاب اًدكم ةأرملا زكامو دعطق اكتم
<-5-39 20 

 #3 طخكامو ع 57 ا 0-2 ىبيصلا» ةكرع ارم هقرمو انوه ؟.

 اهم رءويشلا رتمو ,  هتنيل ع ىشلاو'دنعهدو هنيل اك م .ئاطلا

 اًحوم حزمو لطم نيرو كك ريع 6 بازلا ىف هكعم 0 ءىطق

 2اس

 هنيدب دلطمو نينكالا لعفف جوملا امأو بعاذ ةحاومو 0

 20 زومهو اهّدم خئكيبسلا دادكلاو 5 لعد دعوا يني ل

 اضيأو اقيفر اضف حرض ارم 0 ىشلا
2 

 0 ةعطقلا ةزوملاو

 كا 52 د

 0 نطقلا 5 ا.لاو تمدح رمسأ ليلو اًعِوَم ى يبظلا عزو هقودن

 سرد بانكلاو اهربغو ضرألا 3 ع احوبصم ىلا جعصمو



 فاي

10 
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 مهسلا طقمو مل اًككم :ىككمو . ةروكمم ىهف. ءاملا كلذ نم

 ' ءىشلا تطغمو هطاخم عون اًطْخَم ئىبصلاو قرم لثم اًطْكَم

 ' | نطلاب نكي ملل ملسو هيلع هللا ىلص ةتقص ىو هتدحم اًضْعَم

 كرع اًنغم همصخ مصخلاو هنرق عدلا امضعم 0

 | لكل اعلم ةبّمكلا عكمو كلذ ءملا ىف ٌييفو ءاوذلاو
 ”حّلمو هنانسا مق لكا اَعطَم عطمو هسلم رتولاو اهتودن

 فضن بَلَخ' عوضلاو هنم باّذَكلا عاّذناو هربخ متي مل اَعْذَم

 0000 لا لاو اهجرضتسا العم ةيصخلا لعسو هيف ام

 هسفنل لهمو عرسا اضياو بلط اَعْلَم َعَلَمو هسلتخا ءىشنلاو

 ريغ ال ةئيهلاو لال قفص ىف هكملا نا لاقيو اهذَم هقدمو

 ضرالا جحتو غابحلا ىف دكرع دّلِلو لح اًسعم برغل ىف سعمو
 20 4 رلككلاو كلذك ءىشلا نع ءىيشلاو اهحسم اًحكم

 تس ةباحلا معمم كلذك اهّدُحو ولدلا ىف ءاخلابو اهكرح

 ءمأ عوض ليصفلاو هنبلق تابنلا جيرلاو بلقتو جو لك ىف 0

 ةلويسب ىداولاو بابصتالا عرسأ ليسلاو هيحاون ىف همق بل
 وقو اهطَسو ىف اهتلكم نتعمتجا اًلوكم رئبلا تّلكَمِم كلذك

 ةغضم ءاّقلاو ايفر الأ لكا اًعُشَم عشمو .هاملا نم عمتجا ام

 0000 | 1 بده اطقم طقمو - عمجو بسك اياد
 م ايعا ماقا اطوقم ويعبلاو دنم بركلا طقامو اهعافتزا دنع

 قم هسطخت 8 0س 0 ليكتي

 ءىشلا قّرَمو ضيبا ءىشلاو 00 اريصم .ةطتيدلاو إلا
 ا 54



 زل

 نيبعلا زوسهم + لدع) تما 81 كانلاو ١ واولابو ءءاسفلا مسالاو 9
 رانلا نسداف ةلئعم هنبع ىف ءايلابو « دقش 0 ارا هَسأر ىَأَق

 اًكّيف عضوملاو ةكشلاو ةراغلاو لاس مدلاو ارشتنا اضيق ركلاو
 ُلْيَمو ٌهَلاَيَق ىأرلا لفو ةعسلا ىف ٌميفق سايقلا ناكو عسا

 0 - . © 2 3 59 - 2< نه

 ©هدنم ةّشسيافملاو شايفلاو اشيف شافو هاطخ رثكو فعض

 3 ميلا

 ةكيسو وأ ةبارقبو هّذم اثم ءئىشلا تيم فصعاضشلا ن0
 امد نمو اًشحاق لوط لاط اًقَقَم ءىشلا كفو ءكايع 1 5-3 3-0-2

 57 خباحتاو هردكو ناسحالا ع عطق اضيأو ةئنملا مسالاو نسحأ

 6 ١ 0 1- ت52 52 2

 انه هدي 50 هتلو#و 5 ءىشلاو تدك ىنح اهبعتا

 10 8 هناصرصمو م دا كيش جسر ءاقسلاو اهكسم

2 20 _- 92 

 ىل ناك ظز أوه 3 ثنلاو 2 م يلا ومو اقر ابو منير

6 © 

 0 اهعاضر ىصقتسا 18 ا ليصغفلا كو هريبغ ىلع لضف

 نادل ميسوم كم تلا حلمو هج ف مظعلا نم

 هيشم ىو هذم اطم ءىشلا طمو :تريتخاو سرلا ن0

 15 مو اهتامعر قفر اهم اهيلعو بالا همو هنم ءاطيطملاو 8

 لعف ىلع حويدحصلا ىب -ةدلثلا ؛ فق رد ند اهم دمي ناسالا

 | - 207-23 250- هس اسال

 9 احلا اشم و انشم مىتنلا نسمو ينبح ان 0

9 0 

 يشم 0 ا شام لحكو ةأرسمسلا تاعاماو ة.درض طوسلابو

 0 ًاروطمو اركم ةنيفسلا تركمو ءاعتملا ىهف ةكيبق

 90 ءاملا اهيف تلسرا ارم ضرالاو اهعضاب ةأرملاو *اهتيرج ىف جبولا *

 تباط اذا ف ترضمف تباط كلذب صضرالاو فيصلا ىف بيِطَنَ



 سر

 انع لغو للن اَنَهَف قهقو دعنفل ايف ءئىشلا تبق عت
 نيب ام كعءابت [ كحق با ذناو ناسنالا جكفو 0 همي

 [عَبَم 5 نك عنشو تونا 55 ل لأ تعملو امهقوس طظاشا

 انو نتك كو فرش لسجبيلاو ىسح ءانثلاو هتكاتأر ترشننا

 ننثو نهب روجعفلا دارا ءاسنلا داو جيبق ىلا نسخ نم لوكت :
 لبعف ىلع زومهملا ءهلك بَهَذ ءانق ةىشلا ىنقو اهيف اضيا

 ع ةث عد

 ادذلا اسفتو هتكتم ا بوثلاو اهب هبرض اسقف اصعلاب اسك

 0000 05 اديع اكو هقلك اسأف ءارشلا سأفو قلك هنم

١ 

 - 8 : 6 عمد ع

 > لك نيف اهلَقتأ اذا ةباحلا رهظ *اطفو ىعيلل تنكما ىمهبلاو
 2ع ب 8- .. رس 3 تح ع 2 عل دو

 38 دلل َّ 0000 5
 ىشنلا داف لعشثو لعف :للعو « كراف و تك ناكما 2 هقئاف دعجو

 0 هذاوف هعجو ىلجرلا دقو ناو مكالاو ةدأو 8 باصأ ادق

 هنَقش ءيشلاو اهئطو ةأرملاو اهب هبرض 1 اصعلاب 2 0

 5 0م 1 2 َََ

 تغب ءاج ةءاحف 2 مالا ادق حطقلاك وهو أطق ىط

 رفظ انيق زاف 113 واللاب لفتعملا ءدلثم تم حافو 525-

 راقو دوركم ىم اكن 0 تام لجبلاو قو ثا وأ ايندل ريخب

 تاف» عفتراو شاج اَنارِوَق ءىش ّلكو ةرمب اوعج روق موقلا
 التعم ّلعفو املس لعق ىلع هنيع ىف واولابو ؛كرذي ملف قبس

 «مب قطن اًهوق ءالكلاب ِهاَقد ةنانسا كلاطو هدمخ مُظَع اوف دوق

 ةبادلاو ناسنالا ىكق لعقو لعق ىلع همال ىف واولاو ءايلابو 0

 تيجافو اهكنف رْجَ سوقلا اًجَفو امهقوس نيب ام دعابت ىَجُت

 همالكب اًحَف اًلتعم همال ىف واولإبو ءءاوُجَف ىهف تحتفت ي
 افورغم اًوسف اسقو هنم ىوكقلاو هيلا بَقَذ اوكق اذك ىلا



 ا

 ليكلا ىف لقع لسعولاو بارضلا ىع رتف اروجف لحكفلا ركقو
 0 2 89 َ ُط 0 1
 عيدصذو لوبلا لع جتفت اكان عينت كر د مظع اضيأو .

 خ2 2 0
 هلأ "6 2

 احرف سلجاملا ىف 3 كل حسو ” 201 ىهتو اعشق اعصق ةيطولا

- 

 اهبك 1 ليكفلا اهلكاقو اهيف هلسرأ الكف ليبالا ٌلَكَتِو عشسوأ
 5 بعل ىف نايبصلا حشو اهبرض وأ هللكاف رسك اذكذف هذكفو 0 0 9 2 تجب كا

 اليوت هيتيسلالا يبن ا'لدصفو

 هلازأ الصف هما نع ليصفلاو يرسخ الوصف رفاسلاو قرف الوصفو
 للعذ ىلعو يكجخأ لولا ٍليثاقلاو ىضق نى 50 كلا نيب مكاكلاو

 ايطيرع هءاعج ىأ ةضرمع اًكطق كى ىدتنلا جطف فاالنخاب ليعشو
 هن 32

 1  سنخو حاطف 5 جك وقملا 5 6 فيص] اًكطق 5 حطو
 و ور نع 2 ك0

 عششو دفنأ طسو نىماطت اساطف سطو تانف اسوا سطفو

 تَنَت اًعَشَف ةينتلا نعشق رشتَناو رثك اَعّشَق ءىشلاو رعشلا
 هنقذ عجر اًمقغ َمقَتو اهعضاب امه ةأرملاو يوعا اًموقف رمألا ْمَقَقو

 نال اضيف :ءىشلا خقفو نيل *اكننع ىسشلا مَشفو مق ىلا . 8.

 15 ريدْعْلا فقيهفو اًنطف راص خناطف نطشو هملع ماد 8 0

 اًقْيَق ىبصلا قهفو فيقلا مسالاو اًالَثِما مالكلاب لجيبلا مقو اَقِهَف

 ءىشلا ٌلتفو ةاهللا ىلع ىذلا مظعلا م تقيد نطق
 20 ع

 ايي ىسع افاسعأر َّق راسب نق خفئانلا تملظفو داون الف

 راما ةدضا 3 تدقعنا روش أروف رؤسفو ةقش روق 0 رزؤسشو

 20 دقت كاع أيقف كئندع 00 لعتو 06 لعف ىلعو ؛ ةميظع

 ّق هتيلغ ليجرلا َكوسيَعَفو لح انني قنا وهو اهيقف راص اقف

 اللسف عرمجلا لسفو لكرو نيجي ةلاسف :ليسسق لعق لكبر 00

 لا ل خماعف ءعىشلا معفو لوذرماك لوسفم وهف ضو

39 



5. 0 

 مع

 ٌلجرلاو هعضوم نسع كاز اككف ليصقملاو اهقتعا ةبقرلاو هقلطأ

 جرخأ بطولاو اسف اشك ٌشفو كاف فيخأ وهف قمح اًموُكَف

 (هقطنم ىف ظلغأو مهحت ٌةطاظق ظفو اهيَلح عرسا ةقانلاو هج

 اًماَطفو اًمطَف اهيبص 0 تمطف لعق ىلع ميحصلا ىنالثلا

 ةسأر علو اهنم دعت :تداع نع للجرلاو عاضرملا كنع نمعطتق

 لبعف لك لعف لاعَقو عنص العف َلَعَقو دقش اعل فيسلاو ميكلاب

 ءىبشلا 1 ا 0-0 ةءاَجن تمم اسوقف سقفو نسح

 ربكت اسكف سجكافو اًركَف رك ركافو كمف نم هديب هذخا ا

 كينطعا ءاطعلا نم كللو هعْطَق اًَذّنَف ءىشلا نم ْكَلَقو

 ىف هب حاص ىنيبلاب بارغلاو هيلع مكي امب هباصا اًعّحَف دعّجفو
 اًضتق بابلاو ءىشلا َجْتَق, لقثأ اَحْدَف هىشلا َسَدَقِو مهلوق

 هنقل رصح أذأ وا ىلعو اهلخد ودعلا رادو ىضق ميقلا نمو

 "00 افريَحي اينذلا هيلع تليقأ نالف ىلع جتفو ربصت هللاو

 0000 اهنا الو قش الب هيطع تتف سأرلاو هجش اكَنَق
 ل 5 ا كا 0-6

 فعي مل ماعطلا ىفو ماقا اكونف ناكملاب كنفو هتنكاتا حارجلاب

 |0000 اا 105 لد اضياو هيلع بلع رمألا قو اثيش هدم

 اهبرض اضياو 0 ص كحنمس 0 0 لا فِيحاَسيَكَو 57

 , ورجكالا ٍجقفو 0 [ سرندل 11110 اهنيح ديف 0

 95 28 اةوشلا رو 0 06 ا 2ىستن 1 خعاطلا

 اهجو هز تام ةأرمل أو انادقفو ادق ء 0 كقفو دسك اه



2 
 - 5ع

 اهو دي اهتوقرو ايل تراس اهدرو للعتو تدرللعدأ نيت ء.اأ يبلط 5

 يع ل تيفو - أوز لجو لأ َّىف زو كلذ كم 3 اوه

- 
 20ه

 9 واولابو ( ساص ىب فولو وقرب ءاسقز رماصلا 5 هتقرص ءىشنلا

 يضرم كلدع راسص ءاكز للجولاو انمثو تاو ءاكز ءىشنلا اكز كمال”.
 5 نم اهمر أودز ةزوجلا ىبصلا أدزو معنتو برصخا أوكز ليجولاو 2 هد 5 - 5 م 3 ن 2

 هنيع ىف ءايلابو ءامهعُفذ ىسحا اهيَديِب ريعبلاو ندا ىلا 5

 دازو اهلك ىف لام ءامسلا طسو نع سمشلاو 8 قحلا
 تيؤلا دبذ لعج اني . ماعطلا تازو كتقدزو هقاذرو ةدايز ع ىسشلا

 10 1 ىنز همال ىف ءايلابو هكبأ معا موشلاو هب هند س 7

 باحكاسلا م ميرا تسفزو باع قيض ءىبشنلا ىلعو فورعم زو

 ءيشلاو 08 5 0 0 انابفزو ا ز رابغلاو

225 2 60- 

 سرالا هلق هَسْي هحنم دع ءىضلو هضرصاالوإ 000
 15 © افينع كوس اهفاس أ لبالا 52 اهضبق

 ءافلا

 ةفلكلاو ةعامللل ضفو .توص اكيدف كف. بفعاشلا 0 |

 ترسك ةيهادلا ىهو ةضافلاو امهرسك عياطلاو مقلاو امهقرق اضف

 اهيفب تتوص اًضيكف عدل تكفو هقرف موقلا ىلع لآفاو

 520 7 ىف طغ ءاضلاب اًضيضق لجرلاو هلم اًضيخق 527

 هنع ٌلسك * 5 ىلا قي تاسقو ردسلا 2 جذد تا 3 سف 1726



 ري

 رفأو شق المو قعر لعق ىلحو هنا رثك اذاو هكر مكر
 مزز 0 ءىبشلا د 2 رعجلاو اعطقنذا ام رز رز لوبلاو عمدلا * دعلتدا 2

 بهذ ا لا رسعزو هيلع 5-5-- للسجيلاو بالكلا اجد 2

 ىبصلاو هشير رغص خرفلاو ءلتم مَعَ 0 هربيدصق 7 ىقبو هليوط

 00 0 ام 00 00 0 رغرص رهملاو هبغز تبن
2 7 2- 

 فاي

 7 5 ريبعبلا 1 0 5 مواسسلالا ركصو كمر دم

 ذاب هبلق ىلا معلا لسصصو اهل لجتلا هلزو ييدجلا عصغي
 ا ع 37 3-4

 و َّ مانو توص رمش ا وأز و ىلع 0 0 10

-- 

 5 06 َ 5 ا
 لبكلا ىفو رصق اضيأو قابض *ىشلاو فيض ةانزو اةونز هيلع

 5 هرم . 1 0 2 2 م ًِ

 اكر اهدلوب لماثل تاكزو اند هنمو اجل ءىشلا ىلأو ٌعص

 كقحو ةلكاعم تالا رد دامو 0 ةدالولا لدنذع خذ تعمر

 .واولاب لتعملا ' عزف ا 5 كثف هتاعرفأ م 01 ادآز هثدازو كفلذك 5

 تفاعأ دمدق اضياو هفطع عوز ءىسشلا ع لعفغلا ىيع ىف

 راز» تلام ءامسلا طسو ىع سمشلاو الاوز *ىشلا لازو

 دو - 20ه 5 2
 ةسورفلا 0 افوز مالغلا فاز ةهنيع ىف ءايلاو واولابو «هدسج

2 60 

 رهعبلاو ترابو تكسف اغدز فيش عارحسلاو ليخكلا ع قودلا 120

 ةمامكلاو ترادتسا !نيشم 8 ةأرملاو كرحكت اَناَقِيَ 5 52

 ةنيفسلا ٍساومالا تمكر همال ىف ءايلاو واولابو «كلذك اهركذ 0
 لببالاو كلذ عيمج ىف هاقوتت تعقر تابنلا حبرلاو ةقفرلا لآلاو



 لكك

 ةملكد مسج امو هل نب مل اذا همهف ام ءىشدب 2 م-جزو

 اديدش اطرض طرض اعف رامكلا عقزو اهب ملكت ام ىفنلاب
 (مدلو 9 1 عم كارم لمع وأ انة 0 اريحز ود زو

 ىف ةقانلاو لاز و 2 ةعضوم ودع لحزو ةدالولا كنع
 1 ناك 8 < تاغ 2 89 3 - ع 3 -

 كغزو اطبأ انحز ىف نحزو ليحز هعمو ترخان ا هريس
 مهم -ِ 2 63298

 البز ضرالا للبزو هثرصع < ىشنلاو هرعت يا م ا

 ِء 575 ١ دوس 2 2 نه
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 ارامز ماعنلاو ارمز رماؤلا ومزو ىط.ب نم تققشت اعلز مدقلا

 عىشلاو هبنك اربز ككصلا ربزو لق ارسمز ءىشلا رصمزو توص

 م 3 هك - 6 0 هىطق

 ا

 * لجنو دريس ىلا ناكم ندم هلسرأ ماهكلاو 5-20 هديب

 اًقومتر انيديا نيب نالف فرو عقترا اضياو بوط الجر توصلا

 نمس ةبادلاو لطب ءىشلاو فبسو ملقت هريغو ةباذلاو َبَفَد

 نلعج منَ ريبعبلاو اناشنلا تحهعذزو تمجر اقع 9 تمقحتزو

 تراص متر رئغلاو وغري ال ناك اذا امن ربعبلا مسزو 0 اهل
- 5 20-7 

 هذقو هيرب كتنرييدا امل 050 تءملزو ها 2 تضكات:

 ل هقرزو ةمدول ااك 5 ةذملز : اين تركات ر امر ونعلا تملزو

260 00 5 - 311 

 تمضببأ ةقرزو اقرز فرزو 5 0 قرد رئاطلاو اقرز

 ابيقز هاّكملو فيصَم ىف هلخدا ابكر ءىشلا بقرو هانيع 0 ا 0 5 1

-[ 



 5 ىأوسلا

 ىمارت رداطلاو ةنيل تيبه افهفز جيولا تفز فعاضألا ىئانتلا

 3 اه ملظلاو أوكردكأو ابعرسأ باودلاو نادال هذاريبط 2

 ار دب

 حز هشير ىأ هفز

 ىلعو اهتطو ةأرلاو هّذم هلوبيو هعند اخر هافق ىف زو هلم" اقر

 00000 |1527 حلاو نانلاو تقوو ارهذ اهبناطسوق هاصع

 حيحصلا ىنقالثلا «ىشملا عرسا اكيكر كزو لق اًنَنر ءاملا نزو

 رهنلاو كلذك تابنلاب ضرالاو عفترا !ريخر ركبلا رخز َلَعَف ىلع

 هَخْف رئاطلا فقزو قرم هبذج امحز عى ع سننلا

 دال 0-02 هع 2 3 50 0 57 5

 هعذر اخومز هفناب زحسمزو أوضهذ ريغن وأ بركل مهقلاو لم

 حضو نأ ىران كب ترهز لاقبو 00 أروعز رانلا ترعزو اربكت

 دنع هب تمر ابك افيو مالا تلج كد هلبق ىم ىهمالا كل

 3 ب 0 يا 4

 عقادبت ابعب ليسلا بتعزو :بابش مضت ارو 'ييصلاو /هامثأو

 لجوألاو تءبص اًييبعز بارغلاو اًلهس ا, 0 ليح ذابو برطضا م دمرلاو

 0 نك :يطعا ىا لاما ع بعز كلو 5 ءانالاو اهعماج ةأرملا

 رج وبعبلا رجزو تاكو دببذ داز افعز تدتيدكا ا 8 فعزو

 ئم هسفنب هر ع قزو هبا 3 0 هاهن لجبجلاو هكرح

 74. لمتعا ةلامز ةخباحلا لمزو د 5, ليك ىلابو مخ وأ فقشع

 0 نم

 اذ نشزو ةتليجمو هتعفر < 0 0 04 هددت 0

 اهلعأ برحلاو اهيلاحو اهدلو خلقانلاو هئىفد امي نحو صقر 3

 عازم

 اقذز خباحلا فثزو ةليبنبز مهدحاو ةنم رافلا ةينابزو كلك

 ةيدولط موجز سوقلا كنهجزو حيكحا راو فاننا هباع ل
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 مرش فالتخاب لسعفو لعف ىلع ١ ءامهمزأ فقيرطلاو رمالاو ماقأ

 اَمْلَك ءىشلا ْمَلَتِ» ترسكنا اًمَرَق ف توتو اهترسك امورك هيكل
 !قفك عاف َكمَتو فون اديك هلا كيتو < ا انهلك ملقو و «نيبك 1 10

 ةبيتكلاو هتيرص انفك لكلا "ىقتو. ,عاملل هفَرنأ لجبلا َدمَتو لق

 ل ءىبشلا لمتو للا نم كظلخ امم اللا تغدو اهدرط

 ةرعبلاو حربي ملف ماقأ ناكلابو مهب ماق موقلاو هريغب هطلخ
 «بارش لمق امو ةّلامثلا هنمو كلذك ضوحلا ىف ءام او تدق

 تذب

 لعف ىلعو (ركس ليك ل هباع هلكأ ام ىأ ماعط ننس

 اًبرقث .بسحلاو مجنلاو رانلاو هقرخ ابقت ءىشلا بنقش لكلا

 تا م
 هفرعت رمألا نعو َفَقَن ىأرلاو بقات ىهف توزع ةقانلاو تءاضا

 فس نليكفر ليعت لع ىترح تدتشا *باقت ناسنالا 5-7

 ةثيدحللو :«تذخأ امقف د نُفقتو بلص ةفاقث ةرثلا

 طعقو اَنَنَتو تانك محالا تنك لعق ىلعو ءهمهق 5

 اهترصاخ تخرتسا اَلَِخَت ةاشلا تدجتو !ىتنأ اظن فلا

 15 رهط و هجابت مظع اصبت جبشو ىخرتساو هي 5 لجيلاو

 اليت ريعبلا ليو تقمح الَوَق ةاشلا توتو مكر اًعطت عطقو

 عع رومتملا «كقيح  ىلتذ ىطقو هبيضق ءاعو وهو هليق مظع

 َمَسَحلا قطا ميقلاو نمسلب اهضبط اديثو امك كأمللا اك

 تَجأتو هلئاق لتق ْزََت ليتقلاب رت, هَخَدق را نسوا

 20 بقتو ىدن 56 ناكملا كقت لعف ىلعو 2« تحاص اَجاَوُك اناشلا

 ناسنالا طئتتو * هبرش وأ هلك ةىش نم هيلع ئه أَن لجيلا

26 

 هنيع ىلا كايناوا ءاولاب ]نعمل « لم 5 8 قمح اًظطاق

 8 فرغ اًكيتو اخوت اهريبغو ضرالا ىف ءىشلا كش
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 واولاب لتعملا «ةءانتو مقا ادنت ناكملاب ُأَنَث َلَعَف ىلع زومهملا

 عجر ةيوتو ابين هير ىلا كبعلاو هدّبَع ىلع هللا بات هنْيع
 اللا عاتو عاق لكم اخوت حات» هاهتشا اوت ءىشلا ىلا ىاتو

 هنيع ىف ءايلاو واولابو ءلكألل هرسك اًموت ربْخلاب نمسلا وا
 ” كمت هنيع ىف ءايلابو ءهلقع برطضا اضياو ربكت اَهيَتو اوت هات

 لاقي ال صرع اًكيت 0 هل حاتو ىرهلاب هتادبعتسا اًميِق ةأرملا
 'اقاقُنَأ نم هل هللا ىاتأ ريخل ىف لاقيو معالا اذه رّْيَخلا ىف*
 | ؟ىشلا ىقت همال ىف ءايلو ءرسّيَت ةغل هذقّنأ نم هل ماتو

 اهبلاغف اهكحض ترتس ايغت ةيراجلا سَعَت» ةغل هفاخ اّيقت

 © كله ناسنالاو 10

 ذاب

 ءاشنلا

 تابنلا تعلق ةاشلاو هحلصا امث رمألا مَ فعاضملا ىتانثلا

 كلذك ةقانلاو ترْرَع اًرورثو ةرارث نيعلا ترثو ميمث ىهف اهمغب
 '017 انف ءىشلاو. تعستا ةنعطلاو رورق ةقانلاو ةرث نيعلاف
 اظلو هتببص هيغو مدلاو ٌبصنا اجت مطملا تو هاق اعف عشو

 | ١ قيحشلا ىفالثلا 0 ل هم

 هكلما اروبث ودعلا هللا ربو هخدش اًعْلَت رجخلاب هسأر علت

 | ا ]019 بلك هعشبخ اك معجاح نع لجرلا
 هيدي نيب نابت | 0 انبك وهلا نبق هدرط اضياو همول

 ومو اًضلق ٍرَقَبلا َعَدَو هحلس قر اطلت ريعبلا طّلتو ءاعولا وهو 0

 هدزجتسلف هتبجأ ضرالو اج امْعَف ءىشلا معو عببرلا ىف هيثخ
 1 غمَتو هنتف انك ءىشلا درثو هرجف انيستا هم كي ابيل

 ' اموكت ناكملب مككو هترسك ءىشلاو اطلتخا اغمت داوسلاب نضاييلا



 اد

 كاعذ وتس اكلك لععي تناكذ نبع ف داع لابو ؛اهجوز 300

 تابو مهب 0 موقلا ننىب لاقيو مان ىنعمي لاقي الو البدل

 © بهذ اديب ءىبشنلا دابو هجر تسا اتيب ءىشلا

 ءا رشا

 5 ّبتو رسحو فعص اضياو كلح اًبابَت بت .فعاتسلا 00 مب
 ةقرسا ايناس ركاز سيح كر د نشل حقو ع ناسنالا

 ةاونلاو 0 اذأ ىكيلأو اًبكذ ةلننمأ را ناسناا 1 ادي

 ء مش لكو ةضيطبلا كيو ١ ابتو«بهذ اراوبقا نضرألا ىفو اردو
 هم

 لعف ىلع مجيكصلا ى ةالتنلا ( هخح لتي ىتح هتطو كت ْبْطَر

 10 بتر :كيلعج '(نتبك لعفت كيك و ل اكو ءوشلا كمن

 ركود ىلدو رارامم اف سلا 1و عا 5 هيغو مانسلا 1

 أزور 2 يشنا ل اهتمام هل "كنفعي ةفايلاو ةراجات رجالا :

 ىلعو ؛ ماقأ مك ْن اكمسملاب زيمتو تام ناسسنالاو سس سد

 هاجان لجملا ن هنآ ىو الفت لفت فالتخاي للعفو لعف

 15 كرت القت ٌلفتو هلثم ةقبلا روتلا صخمو اهدغس ةرههلا ردهللو

 نبيل نرحل مامدما امنع لولا ىوبتو هنيكي ,, تريغنو بيطلا

 لقت امكنو 0 مخن لعق ىلعو ِ رومالا رظنلا م خنابت

 اًحرَت حرتو هقرثع نم لقتسي رث اًسعت سعت ماعطلا هيلع

 لق ةقافت ؛ىشلا ةفتو هبستكا اذُكَت ءىشلا ٌدضتو نوح

 وم فلت اَهَلَق هلقو كلع اًقَلَت فلتو فمح اًقوفث لجرلاو سخو

 ويف 0 لاا حردلو ترغنذ للقم تلغ اَناَرْعَت ردفلا تا

 «بهَذ ىدَت 0 ىوتو كلت ابعت بغتو كلذك قزرعلاو راغت
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 د هتك 3 0

 تمههاي امو هد تأهب اذ منع بلاش ىأ سكاكا ايبا ةقانو ادت

  ىيعلا 08 1 لجبلاو اهتاعرم مذ 1 ضرالا 5 عب

 لعف ىلعو ء«ةغل ةفَس ءاذبو ةءاّذب 0 كايتو

 ١ وسنأ اضيأو هيلع | سو دع كراو لا للعفو
 اذ ّْى

 وسب سئبو اسضيا ةسأبو عجَش اسأب 5 للعفو لع ىلعو

 كمل ازومهم واولابو «ستب اضيا ا دل هةر

 همال ىف ءايلاب التعم لعفو ازيومهم لعق ىلعو (ربكت اًوأب ىَأب

 ا000 ]1 ايليل لق ادوُكيو: ةءاكَب نبل تاذ لك توكبو تاكب
 هس 7

 لعق ىلعو مرآ ءامسلاو فورعم ةكب ىكبو ايع همالك
 لوب لابو ةلاض 2 لثم ةاب 1 التعم واولاب للعفو ازومهم

 ٌّق قرت اًجوب قربيلا جاب هنيع ىف واوسلاب لتعملا ؛ افورعم

 رهظ اًحَوَب :ىشلا حابو هرَشب مهمع ميقلا لجرلاو باحسلا
 تققفط اًخوَب بركلاو رانلا نخاببو هرهظا هبحاص رمالبو

 000000 لي زابِجلا كح قت لجرلا» نكس بسغلا
 مهيأر ىف مهقلا كابو تتدبس اكويب ةقانلاو اهبرض اتوب ىتنالا

 0 ةيهادلا ىعو اقرب ةقئابلا تقاتو * مهيلع طلتخا اكوب

 وأ نيد ىف كل ١ اروي ءىشلا رابو مّكقت اًصوب صابو

 3 ميالا راوب نم نوذوعتي اوناكو اذسك ءىشناو مّيالاو

 ال ما ىع مجتقالأ ملْعَيل لجفلا ىلع اهّضرَع ةقانلاو دبتخا ارب
 جاع اًكوبو اعيِب مدلا غاب هنيع ىف ءايلاو واولإو «برخ ءانبلاو

 همال ىف امهبو ءدل هبنت اًهيِبو اًهوب هابيو هبي ءىشلل كابو

 همال ىف ءايلاب لعفو الععم لعف ىلعو : ميتجأ ابعبو اوعَب اعب

 تيظَحل عبذا ةأرلا تّيطتو زنتكا اًوُظُب محللا اب اناس



 اان

 2 اَخْندَب َجذبو الع اًخوْلِب لبجلا جْكبو اهناولا تفلتخا اعقب
 غدبو ضرالا 06 ةيدشلا ِ اًغَدَب غلبو ملم الك 5 هركاف لواطت

 نآرقلا ةغل اَمُهَب تسهب لعفو لع ىفعو «هترخعب خطلت اقَحَب

 اًناَتْهِبد اًنُهِب هتهبو شقد ىلا نارئاج* تفهبو .تهبو ةحيصفلا «
 5 اديعب راص 5 ىلا 16 كشعدأو كعرأ ءىسشلاو هدّذق

 ىلعو ءاَعّلَب .ءاملاو فيولا َعَلَبو اَعْلَب ماعطلا علبو كله ا ٌكعبو

 اضياو رشأ ارظب رظبو اهمد لاس اعوتب فشلا نعثب لعف

 هتفش طسو انت .لجرلاو اهناسل لامظ. اًرظب .ةأرملا تالا 0

 اركاب رجابو وبكت اكاب لبو َح 2 اكجح رمهالاب حدو اياعلا

 1/0 لعب 7 55 مكبو ةركابلا ىو هترس تام وأ دنطب مظع

 نس صربو لكلا انيسسك نسم ضروس اهدند مكس كتدعسنا

 < ند 260 0 عة 20 0 ب 50006 8
 نول كنول طلاخ استنو-ب (سرسدو ةخءلعب دوسسبأ وأ ملل | - تب ِدأ
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 هتابقر تظلغ اضياو لاط اَعَنَب لجرلا عتبو كلذك ضايرلاو هرِيَع

 15 عمم م غلب لقم هترذعب خطت اغّطب عطبو هلصافم تدنتاو

0 - 

 لع قد دك تمعشبو تكذأر وأ 55 ك :طاشتاب ّئ ىسشلا

 ٌلعف ىلعو احلا اقهب فاهبو تننظن اع 5 ىشلاب تعشو

 هيفاستك :ناكلا نصنع نيف شط ل راص اًنُكِب تب

 زخماخب م ا مظع ةتذادت 20 نيت ىلعو «ضوعبلا

 و0 مالغلا عربو هنم بصغلا بجي امم الا بَصْعِي مل هلقع ليك

 ءىشلا زب لعق لعق ىلعو ايما ىهانت سعات 6 هدر اكلأو

 . 100 ا
 هيأرو دلقع من 1 ا جوخ ءاضعلا ١ لل مزاسمد الا رهظ ارووسب 5 ل

 2 2 1 ع 0 كه

 سن أكو ءىشلاب | اهب لعف ىلع زومهمأ («ةزوب ةارصأو زرب للجرو



20 

 مور

 ريغ و نم اطر 00 لكلا اضيأو اهب هيرض 0 0

0 

 1 اديب 0 00 0 غقانلاو ضع 0 2 3

 7 اع ركنا 52 ماقا 0 ناكملب دجعو عطق

 ءىشلا الك ١ فالتخاب للعفو لعف ( برص اره 54و اههطاخ

 «ءذئالب 0و كركي مسلاقف ىكس كك كلحاذيو :ءعطق 35
 اس < 0 26 1 2

 ارقد وقبو ةعسو ءىشلاو قد أرق 3 0 نطبلا رسقلبو حدصف

 دعم داكي د

 2 هه 5 َ

 أرغب رخبو ر ,طملاب جاع غب ءونلا ٍرغبو 0 هرصب د رس

 ةلوعب لجرلا لعيو كلذ نم تام ريعبلاو ورب ملف هشطع : لتشأ

 ةأرملاو راح ومالا و شد د كلا كلكنعو موب العب ليعبو 0
5 

 ىنح هءبرض اخو 0 رهط اصعلاب خوسبو اهدابت سبل نسكات 0

 اهراع اقكب نبيعلا فقكبو ةقلخ نامطا اَخَرب ا نرامطأ

 دعطق د ءىشلا كخنو اكيببق رك تروسع اقَكب تفاحتابو

 ةيقح عطقنا للجرلاو عطقنأ قرئابو ارتب 200 ىذ 00 قبو

 هع عهد
 هبشأ خاغب | عيوملا ثسغببو ريعشلاب :ءفنطلخ اًنْغَب ماعطلا تتدغبو ع

 مئامنلاو مالكلاو هقرق ارّْذَب ةعارزلل بلل رّكِبو دامرلا نول هنول

 ريذب وهف 7 عتكي مل ةراَذب رذبو اورثك هلسن لجرتلاو. هكتك

 اركب مغلا ركاب اعراب عطس ادب ردعلا تصف 0

 ءامسلا رمَقلاو نرانهبلاب اهفذق اهب ةأرملا كمتو هنكتأر تءاس

 رهبلا هباصا لجيلا رهبو هلاطو هبَلَع ءىشلا ءىشلاو اعألم هرونب

 امو ةيحادلا مهب تلون اعقب ةعقابلا مهتعقبو سقنلا وهو
 بالكلاو ءاشلاو بارغلاو رئاطلا عقبو بهذ ىأ عقب نيا ىرحب

12110 

5 



 رو

 نمضفب بيط نع متصلا لذي ءىيشنلا تي اهرمع ضرالاو

 معبت دنمو هققش اصعب هنطب جدعسبو دنصأ مل ةلخبي فش

 عصبو ل قبح ىيجسا اليك مرا دمكاعبو رطملاب باكسيملا

 نّدوملأو اَقاَعب رطملا قعبو قيص قرح يسم لاس .ةعاصب ءاملأ

 ىبدص صقتنسأ سَ ٍِء ,ىشلا ئ ع كدكابو نركب امد هليقتسا اضياو امهب

 م 17 كد ب هل كل

 هللاو هموت نم مئانلاو هلاقع 8 ريعبلاو امهلسرا اًثعب شيجلاو
 لك وعبو ىدوسلا قى * اق خعارب عرذو مهعجاضم نم فقلخلا

 ىكلذك ليكلاو هصقن اسحب هقح هسخبو ارعب افلظ قد
 عي ليخدأ اضب ةكندع صخكبو ع شع سافلاو اعاقف نبعل و

 ةعضب ىا ةصكب هتيطعا لجنلاو هتعزت مظعلا نع محللاو اههف
 هريغو لوطلا ىف الا نيسلاب لاقي الو اَقاَرِب ىَريو اًقاصب فصبو
 اضيأاو هاك انت 0 يدتنلا تعدو دكاصلاو نيسلاسب اهريجي

 هنم هاما يخيل هطش رسك اًقْثَب رهنلا فشبو ]0

 يقر ارطم ترطما اًشْعَب ءامسلا تَّشَعَبو اهتقس لبالاو هطاخ اقيق

 لزبو اهب هتّيرَص ء قلو اصعلاب هبرض ارزب بوثلا راصقلا روصو

 ةكشلاو الضفو اداج اوي ىأرلاو لجو لو 8 علط لوب ربعبلا

 اهنجرخكتساو اهءانا نيبقن كتبقن اَلِْب اه رو رمل كتموب نقش كلل

 دحلبو هنأ دحر كركاف اك ىشلا سكابو لزمملا منو

 اتي

 1 اتاي



 اتا

120 

 انضلر

 هد 13 ع

 هملع اي 0 ةايردو ةيأر د د ءىشنلا ىردو ءلانخ اياد ءىشلل ىاد

 رتتسي ةبادلا هنم رك يع ةيردلاو هبتابخج اترك *ءىنتتلاو

 © كتاصأا اهب

 ءاملا

 حبو ناكلاب نأ اًعَير اًعاعَب باحسلا عب فعاضملا ىثانثلا

 توصنا يف ةشج وهو اخاحب مزل اذاو ةكبو ةحوكب ناسنالا

 لجولاو هقبس اذب ءىنشلا قبو . امهبلس' ارب ءىشلاو لجبلا ربو

 ياركلاو حرجلاو نعط كب 0 حسبو هنكيف تمر ة3َاَحِب

 عرش طق ةبلع 516 انو ا ب لاف 0 فقدت

 قنعو اوعفادت اك مهضعب موهقسلا كبو مقش 1 جارسكالاو

 اضب ءانأ ضبو تكتيبلا ليح ام مسأ ذكب هنمو هترسك للجرلا
 كوع 3 2 حس سالما ع َس

 تنيفصو اهنرشب تشر ةخضانضب شضبت ةارطأو كنيطعا اضرب كلو لاس

 اهرشن هقئالخ هللاو هقرق اثب ءىشلا ثلبو اهمكل زانتكا عم

 0010 ب .ايلسرأ كيضلا ىلع .بالكلاو * ةراغلا ف: ليخلاو

 ادا ا ارا طي  ىرجو لاس اصب ءاماو قرب اًصيصي
 200102 7-00 هسدس :-

 اغورب سهشلا تءيغري لعق 1 جيحصلا ىس-نالتلا « توضنل

 زغبو برض اغرب هغربمب راطيبلاو ماجتلو. عآط بانلاو تعلط

 وهو اماغيو اموغب ىبظلا 'مغبو امهب برض اغب اصعلاو لجيسلاب

 ميما نكص نهدالوا ىلا ثانالاو كءلذك ة ةأوملاو مقسم عجبا

 قع رشك 00 مسيو اهر كذل نوكي الو أاهتوص .نعطق ةقانلاو

 طظبغ وأ دجو نم اهلنق اًعدَب 0 عبو تكحاضلاك ناعيا
2 

 بضغ وأ م نم نتجرخ نيلعتلاو امه ردفأ خعاطلاو فكالابو



 لال

 هلكا ماعطلا ٌتَأَدو ميد ترط# ضرالا تميادو نكس ردقلا
 ريغ ممال ىف ءايلابو ازومهم ٌلعف ىلعو ؛نال 5 علا تاو
 هائرق تملام اَقَد لعولا ىفدو د دبلا هنع بهذ آَقَد ىفد زومهم

 ىهف اهناصغا تلم ةرجشلاو كلذك نرق ىف لكو افلح )|
 ه تتحسس اكورد تيطلاو ءىشلا كاد هنيع ىف واولاب لتعملا « ءاوفذ

 هلثم فئاد فئامو فيح ٌةَقاوَد قادو اوبلج 207 7
 اسود هيغو فيسلا لقيصلا سادو

 اًخوَد دالبلا مادو ساردلاك اًسايد عرزلاو اهيلع مهقلا قاطو

 الان ١ طل اهدنا فادر ب لظ 0 شادو هذاا وال اهّمْطو

 ورع هللا طن ًالقعم همال ىف واولبو ءةلود رهدجلاو بحل

 ةلالض وا ةعيب وا ماعطلا ىلإ هتيدان ءىشلاو هيلا بقر هور لي
2-5 33 35 0- 

 كا هلونأ وعد وسن هللا داعدو واعد وأ ةوعد بستتلا ىفو توعد

 قكش ضرالاو سوخللاب ءلقرحد

 نيلوعفم ىلا ىدعتت اهدحو. هذو» ديرب 0 ىل اًديز ةدوعدو

 اجد معا ىيدشتلاو روجافلا لاعاب هسفت' عضو 00١
 15 ضرألا هللا اخت همال ىف واولاو ءايلابو ءاجّخلا» ىف راش اذ

 اهعفد. ةبشكلا * : ىبصلاو .اضيا ٠ اًيحد .اهاحشيو اهطسب أوحد

 ىف .ةأرملا لكولاو نضرألا هجم نع ىصخل ىطلاو شا ١

 ةكبانس عضري ل نيفلاو اهمتكم بو اهيحدأ ةماظلا 0000

 نيب ترج 2 كلا تيصأد تنوع ! ءايبلابو «صضرالا نم

 20 ىلع كمال ىف ءايلابو «غأز لجيلاو 3 كن *ىشلاو مكاللاو دلجلا

 ضرع ىود ىودو نبالا برش نم مشب افقد ليصفلا ىقد لعق

 ىمدو ود وهن دقح لجولاو اهواوذا ترثك ضصرالاو نألاب هذ
 9 8 4 د >2 0-0-0-0 ه د

 حمال ىف ءايلابو «تضاخح بنرالاو همد لاس امهدو اهمد حرجلا



 اذ

 - 0 نمو ةرمب اوءاج ميقلاو ةءد ترد اضياو هتلر ءىشلاو

 .انعفدو هريغ ىف بصنا ىداولاو هتغلب * ءىشلا ىلاو ةرع هتيبص

 شهد نجح لعق ىلعو « يلا ايلا 4 ىشلا أو نالف ل

 لعس اعاكد روهعبلا عكدو شوهد م شعت وهف راح 5

 انا خي هك د ءىشلا اك ّلعت ىلعو ( رص -_- سيفلاو 5

 ١ خذو اكعد نيعلا تيجكاعد لعف ىلعو وكل نولك تارت توم ع

 شندو جوس لجرلاو كلذك حابدصلا لبق لبللاو اها كنا

 كلذك ةءورملاو سو وأ هوركمب مْطلت اَسَنَد ءىشلاو فّلُخلا

4 

 100 هد

 0| لاط اًملَت لجرلا ملتو اداوس هنرج كتيرشأ سيم اوعشلا نسجت

 قشع :نم هلْقع بعذ اَهَلَد هلدو 7 ةباعد بعندو دس 10

 هلمعو هرما ىف راح ارجد رجدو هنع تولس ءىشلا نعو مع وأ

 ةراسعد معدو تمل كذ لّبالاو باودلا ترجدو طشتو رشآ لاقيو

 00 لتشا اًهمد رخل 11 روي مل كنولاو هنانكذ تك :بوغلاو يح

 او رك ارقَد تابنلا ّرقتو هيلع .ثتشا سمشلا رج لجولاو
 نخد نفالتخاب لسعَفو ّلعفو لعف ىلعو «لسقو فقمح اعَنَد 5

 ' ١ ماعطلاو امهْناَخَد باع اَنَخَد اًتخدو اعفترا اًوُحخَد رابغلاو ناخدلا

 تراص ةستْخد ةبادلاو بوثلاو 0060 نُخَدو ناخدلا هذخا

 اجد ءىشلا ىف 12: م للعذ ىلع زومهملا « داوس قس ةردك اهناولا

 هلم اطلذ كنالا ظادو كلذك ريسلا ىف .باودلاو غلب 0

 تلاد بئئللا ةةيشمكا فخو .اطشن اًنالأد ! هتيم ىف ّلأدو 20

 . 8. مآَد ةديغاىو* ا واولاب التعمو ازبمهم ءاج 8 ؛دهتلتخ هل

 مادو جاومالاو ميمهنأ هيباع 7 دهنمو مهعفد 527 ءىشلا

 نايلعو رادتساو نكس ريدغلا ىف ءاملاو ماتأ اماوبن رطملاو ءىشلا



1.16 

 زم

 َع رس ىئاشط او طقس ىبا صخشدلفت هعفقد 0 2 ةردص
 ن رد 43 5

 توملا دنع ناسنالا كلذكو ا دنع اهتكرح اهلجرب ةاشلاو
-ٍ : 

 دكاحدو 5 أروحدو ارحَد ءن رخو تع احق *ىشلا وتو

 2 لاخلاب لاقبو ميدالا كرعب امكا ةهكرع انا اًكحد هكحدي

 ٍمِبَدِو اديدش ًاظو هقطو اذا اًنهَد ءىشلا ثحفدو مضفأ
 دك جابيدلا نم ذوخام وو اهضور اذا اكبد ضرالا كنيغلا 2 0 - 5 ءامهش ند 0

 2 ن0رس

 ةيرامل نتصخذدو 7 بأو لا 8 0 كو ع ءويصخو ةريبغ وأ
2 

 د ه0 2 نا

 ( ىهشيع برصخا اخكلد يلد ايكتن تالتما اصوخدو اهل كريد خ كو

 تعدو هب اهبرض ََثو ضررا نحب لاب "“كتنحت للعفو لعف ىلعو

 صمدو كقلا) ااضمد اهحلوب لماما تعملو ضر ا كب ف

 2 0 هلم لآ مل 2# هس ]ل

 ىوج اعمد نيبعلا تنعمدو هلوأ 50-- هرخا ف اصمد كيصلشل

 عمدا ىرجام ىف هتيوك ريعبلا نك اهمد :ئعشلاو اهوام

 ارو ردو هركص ىف فد ١ ارقد هرفدو عمدلا ةهسلا ىمسُتو

 الخد لجولاو ءىشلا لكفو الوخد ءىشلاو ناكملا لخدو ىتنا

 الخد ضرالا حدو 0 هيف راس ماعطلاو بيع امهيف راص

 نم نفكلت وئبلاو لفاسألا .ةعساو للألا ةقّيض ار ( 0007
20 

 امحمد ميقلا مهذو تي انضيأو نعم مظع الحد لحدو اهلفسأ

 06 رب انيتسكا < يشلا' لسد مالرن انمهدا ا مهذو ةرع اوءاج

 ةيأدلاو بصنا اًقوفلو اققك ءاما ففدو كوت اًمسد مسّدو ب

 ىلا هئانسأ تبصنا اًققد مغلا قفدو امهتعقد امهتقكتو تعرسأ

 كلذك ءاودلاو هلازا اعفد هوركملا هللا عقدو فقدا وهف ماكذق

31 

 اتي

15١ 

20 



01 

 امم

 هدمغ نم فيسلا فلدو ةزمت نم ةئكبم اهيف ءاهلا نا لاقُيو
 | 5 رع دنجلا ليسلاو اعيرس 2 ءىش لكو جرخ اًقولدو اَُلَد

 وّثدو ةعفقد ءىشلاو ردم اعد مغلا منذو مهيلع (

2-2007 

 اضياو هننعفد املا محرولاو هدعاب اقحد هقحدو ّلذو رغص اروخد

 ' دلك ايلط نارطقلاب هالط الجن ريعبلا لجتو ةدالولا دنع
 26 ل 2000-0-02

 0 ةيحت 00 م هلطابب قل رتسي لجمدلا هفنمو

 0 0 0 : 8 برا ىف موقلا ىلا موقلا فلدو

2326 

 ةيعادلا هتعد البد د ةكيبقل هتلبدو هلتم ءىشلا ميولاو ةرتس

 ءىشلا ىلعو رغد موقلا ىلع رشتو لبزلاب اهكحلصا اًظوبَد ضرالاو
 ةسلكلاك كو .ةرغدلا ىف عْطَق ال هللا هجر ىلع لقو بلَسو محتتا

 اسد ءىشلا رسدو هنع ري اهعبصاب هناهأ ثععفر ىبصلا ةأرملاو

 اهّدش وأ اهرمس راسدلاب ةنيفسلاو نعط ممرلابو اهعضاب ةأرملاو دعفد

 سنو هلثم ربنعلا ركبلاو هتعقد ءاملا ةنيفسلاو فيل طيخب

 هيلع لبقا ةساردو اسر باتكلا سردو ًالتما اقست ضوكلا

 برج ريعبلاو كضاح ةأرملاو هرثأ بهذ اسورد عىل أو هظفحيل

 ءىشلا سمدو هلتثم عرزلا رقبلاو ةريغ ةريغ *ءىشتلاا ردو

 ٌباودلاو َنَعَط اسعد ممرلاب سعدو اهافخا اًسمد مالكلاو
 اور اكلك هعسدي رجالا عسدو اهبيذ ءطولا ا ترث ضرلا

 كلذك ءاطعلاب لجرلاو ةرم اهعفد اعسك هنكوحو ريع تلاوا هو

 اهيف ترثا اقعد ضرالا باودلا نقعدو ةعيسكلا مكض هنمو



 أ يح وأ كيد هبرض 5 ءىشلا * كدر ةدرط 10 بر © 106

 لمح

 هر دعاسمم ىلع ءانهلا لليح 5 روعملا (سلدو ى-دبغ ىأ ايف

 0 ا ضرالا يف ءيشلاو سدلك ءانهلا سيل لقمو
 عدو نمحرق و وأ هرعاشأ تجر د 5 ريعبلا ا اق لوسر لاو

 ىوننلا 58 ٌثدو لطلا 5 د ءاهيبلا 5 ةعذد ف ميتيلا
225 

 براقنملا ىمو لآ ثدرلاو ه«برض امد هسندو هلسج ضعب وأ .دقنع

 200 بولو ىبل تاذ سو راج 0 ءانأ 0 بابلا ءأرو
 2 ده ل

 رساطلا 0 اريتح رج الد رد نلف ربخو مهّتيف يش

 260 ع

 خيشلاو ايفر 0 و راس ميقلاو ن أريبطلل هديا كردح افيفد
 تهدد 2

 ىد مهظدو ند وهذ ضرالا نم هرم برق انتد نو 2 ررسبأ : 2 ا

 ءىشنلاو

 بارننلاب هتنفد ءىشلاو ءبص معلا 30 بارقلاو ضرالاب 06

2 

 اك ضرم لحجرللا كد, كدأ وهف ةمانس بهذ ريعبلاو

 اكلت ةباحسلا تكلذد لعق ىنع ميحصلا ىتالثلا ءدلذا

 اَضْخَد عبسلا صَخَدو اًليقن تمضهت لمخلاب ةبادلاو اًةوُلدو

 ا_ضبأو ءا_يييلا طسو < تنشلام كولد سمشلا ككلذر جلس

 ىشلاو طا نع هرشق كر فنا للا هلقم ميجانلاو تانغ

 هذ ج رهدلاو هل ًايهنا و مالل 0 ملح 4 امهبف اًكلد# قلقص

 0 وأ 0 ف عفد اًمحد محذو نتلطب عدل قلز

 كاح د 2-2 ه- هد نرسم 00-2 هع

 3 0 5 21د ا ا

 هيلع ىفخ بلاص رهالا ىو هلتم غيلعو كسفا اهسحد موقلا نيب

 © د32 2 5 3 9 2 2 لاح

 حد تعيسنأ انوجد  ء ىسشلا ىلا تندحدو اهاشخدأ ء ىشلا ىف هدبو

20 

 هدو ء«ناسلت عانع عفد اعرد هموفل ةرذو اغبد ديرك غبدو

 اني

10 

 1 انني

150 



 ام

 اهجوز ىلع ةأرلا ترثَذ لعق ىلعو ءوقَحو هدرط اَلَأَد هلأنو

 قبح اضياو امهيف ١ ارا بضغو قنأ لد كا 0-0 تشن

 ىلعو «هنم رثكا اَجأَك نبللاو تارشلا نب تقول ١» تايرص ىلا
 ا135 لبألاو شحولا ريخ ْتَأَك هلعف مال ىف ءايلاب التعم لَم

 000 لأ اعروذيو افأذي اهقئاس افاّدو تعبسا ىَّلَدو ة

 ءىشلا ىَأَك َلَعَف ىلع التعمو لعق ىلع اًملاسو ازومهم ءايلبو
 2م نود ىوّذو هلثم 35 ايو كتف (::لحت 5 اَيأَد بضطرلا

 00١ لُخَف نيع ىف ءايلاب التعمو ازرمهم اماس َلحَك ىلعو «ةغل

 0000 00000 ل12 8 كارلو هدمت اَمْيَذ همادو هرقَحو هدرط اما
 ؟ىشلا ىاذو اهقئاس اهحاذو اًفينع اريس تراس اًخوَذ لبالا 0

 ؟«هتبرج ءىشلاو* هنحتما هدنع امو لجرلاو همعط فرعت اَقوَد

 اًخَوَذ عاَذدو اجحفتم ئشم اًفوَذ فانو َاَلْرَن هوركملو باذعلاو

 ىف كايلابو ةرشتنا اَعيَذ ربخل عاذ هنيع ىف ءايلابو ءءاس لقم
 ىمّدو سفنلا ةيقب ءامذلاو كرحن ءامذ ءىشلا ىمُذ التعم همال

 ادا !امذ جيرلا نتنملا هىشلا هامَنو عرس؛“ اَناَيِمَ  نيغو لجيلا 5

 © هلتق لقيو فنالا ىف ىقب لاقيو هسفنب

 لادلا

 بد اًجيجدو اًناَحَجَد لك نم ىئثاملا جد فعاضملا ىئانثلا
 ودعلا ىلا ميقلأو نيتك لينلا ا لطم يوَجَت 500 ملط | 0 ليلو 0 وكي ا :دجاولل - نوكي ال بوقعي لو 0

 |ةامتلاو :لسجرلاو كلذك دسإل ىف بارشلاو اقيفر اًيشم اوشم
 ادق احد ضرالا يف ءىشلا سدد كرش ىأ هبراقع نمبدو ىعس



 امه

 لَّبَدو تدّقوَت رانلاو عاجشلا رمذلاو اوعجشيل مايح امك
 ارسل لابن ترجل م كيد او هتييطر دعب سبي الوبذ ءىشلا

 اًمعَذ نيكسلاب هطءّذو تعوسا اليمّدو ليمذ لبالا تلمّتو

 هكعم اًنعَذ بارتلا ىف ههجو تعدو متانق ةينشاو

 5 اَفَعَذ ماعطلا فعّذو رعّذلا مسالاو د كعرفأ رعت ءىيشلا كركَفو

 هاثنَأ رئاطلا طقتو:  هنعاس ىم لْثقَي اًاهتءانمس هادا

 ءمشلا رَخَتو ىرذ بابخلاو كلذك لجرلاو اهدفش ا

 ربذو هنم ةريخحلاو هايندو ذو تكل ”ةنعا ركل مسالاو ارْخَد

 | ع هنلابو اهففخ ةءارقلاو دق ءىبشلاو هيناك ادب كيلا
 رد 06

558 

 10 اذا اًجَحَذ ميرلا هنجَحَذو اًكِبَذ ةحيبذلا حبَذو هيف هقف

 اًجْعَذ اهِكحْني ةأرلا لجرلا َمَعَنِو عضوم ىلا عضوم نم هترج

 ابرَذ ةديدلل ٍبرَذ ىنعم فالتخاب 5- لعف ىلعو ابك

 اًديدح راص ةَبارَدو اًبرَذ ءىشلا برذو كلذك نانسالاو اهذدحا
 اهب هبرض اَنقَذ اصعلاب هنقّذو تدسف ةدعملاو : عسا حرجحالاو

 15 تملام ولدلاو هَنَقَذ لاط اَمَقَذ ناسنالا نسفّذو هَنقَذ برض اضياو

 عمدلا فرَذو هتلَسُأ اًناقِرَذو اَفِرَذ عمدلاب نيعلا تقرذو 'ايتكنا

 ها لهل هنعو ءىشلا لك ىنعمب امهبو «لاس نقود

 ءدلسدرا ام ديل طيح ناقد نحَذ لعَذ ىلعو * «هنع نلغش وأ 5

 اهَذ ءىشلا رذكو ىبرتساو ظلحت اقلك فقال فل 0000
 9  بصضغ اَطَقَذ طقذو ةهيرك وا تناك ةبّيط هتكتار تع

 ىالسنا وهو اقحذ ناسللا قحّدو رصق اًضوُذ ىقذلا طوَدو

 ءاقسلا ٍسَأَك اناس َلَعَق ىلع رومهملا «هبيصي ءاد ىم راشقناو هيف
 كح 0

 ذو اهنالم ةبيرقنلأا تجاذو هخكفن اضياو هفرخ 0 0 51 د نا يع 6-5000 هكا دل



 ارك

 ءاظلا

 | لولب همتارق عمج افظ يعبلا فط* ٠١ فياضلا نكانقلا

 اهلغأب ضرالا تعلظ . لعف ىلع حيحصلا ىتالتلا «هدرط لجرلاو

 مهنا لجيلاو هيدي ىححاب ضرالا ىقتا ةبادلاو تقاض اًعْلَط

  ىنعمب لعَتو لعق ىلعو «لازو لحر ناكملا نع اًنعَظ نعطو ة
 ىذ ّلكو عنم اًنلط نسكي ال امع هريغو هسفن د فلتخ#

 م6

 اهيف نيّتسي ملف نَظلَع اَعَلَط ضرالا تقلطو هقلظ باصا فلظ

 نيعلاو هراقظا تلاط ارَفَط رفظو هرفط برش 7 قطو وذا
 رفظو هيلع بلغ اًرقط «ىشلاسو ءاضيب ة>يلج اهتلع ةرفظ

 لخدلا ماظ لعف ىلع زومهملا ؛ةقطظلا هنيع تمباصا ناسنالا 0

 اًبأظ هريغو سينا بأظو هنأرما تنخا بورت اًبأظو امأظ هبأظو

 ةءامظو ًاَمَط ىمظ ءايلاب زومهم ريبغو ازيمهم لعق ىلعو ؛توص
 0000١" ةاركاج» «ادوسا. ىمط حمرلاو ةفشلا 52 شع

 © كيقلاب هيقيظو نيب عيج فوط ريعبلا فاظ لتعم

 لاذلا 15

 ارذ فلل هللاو تيعلط ًارورذ سمشلا ترّذ فعاضملا ىئانثلا

 فنالا ذو هوثن ارذ ماعطلا ىلع فيقدلا ءىشلاو ءاودلاو عشنا

 ةقاقذ ءىشلا 0 - مالي نس للتسا اًقتن تك اذاعه اَكَيْمَي

 د ريغن 3: نوللاو 0 ناسللاو 00- كتسبب : ازيا ةخفشلاو 0



 مما

 هبنحب هثئر تقل ىَنَط ريعبلا ىنطو وجاف ادونط ةرجافلاب 2 -2
 ننام اًروفط رانلا نّدفط واولاب القعم ّلعفو ارومهم لعق ىلعو
 ةلمَرلا ىلع ىشخولا روثلاو هالع اًوُفَط ءاملا ىلع ءىشلا افظو
 واولابو :« ناقوظلا 'ةنمو ضرالا ىلع ءاملاو عوسا ودعلا ١ فو كدتك

 5 ىف واولاو ءايلابو ءياه اًطوط لحفلا طاط* لتعم هلل
 اًمسَيْنِم طقس اصير كله اًحوطو اكيط تاط التخلا 03
 ءرشلا تْوَبَط التعم همال ىف ءايلاو واولابو هلق برطضا اضيأو
 اسمطو هتفرص جر نع لجولاو هتلفتسا 5 اًديط ةبتيبظو

 احطو اًعرسم بهذ 0 ضَرَألا ىفو عفترا اًيمطو اوهُط - قع

 10 كنب ابَقذ كب كّمَح» كبلقو اهطسب اًيَحطو اًوكط ندا |
2 

 اوغُط اغعطو ىغطو تراك خايبقلاو اوعقادت موقلاو هتعفت

 لتعم هنيع ىف ءايلابو «ثوصلا اسغطلاو هلثم روثلا 330

 انْيَط بانكلا ناطو فتقلا رواج ٍهسلاو فخ (شيط 01

 15 خاطو هكلذك ءىشلا ىلعو هيلع هليح طئاقخلو نيطلاب همنخ

 اضيأو هرْيَغ هَحاطو لعف وأ ليق نم ميبقب مطلت اكْيَف

 ريخلا ىلع ةنسح ٌةَنيظ هللا هّتاطو ربكت اضياو شاك 00

 التجمو لعق ىلع املاس همال ىف ءايلابو «دلبج ةميط ةماظو
 2" كا

 ربكلاو ايط بوتلاو باتللا ىوطو عاج ىوط ىوط ّلنَعَف ىلع

 هم ىضم اًكشك نالفو هبرف كعبلا هلالاو ايعطق دالبلاو ْدْيَتَك
 ع ا -- 3 هر

 هيف ماقا اعداج هراهن ليجرلاو اهضيق كنع ه«هنكيصنو ههجولت

 © اهانب ةراكحلاب رمبلاو



 ا

 تام 1ظآ 1 سفط فاتخ ىنعم لغشو ليعت فلكي اختلط

  لبالاو حلص ٌّكض احالط َحَلَطو رك اشفطو عسافط سفّطو

 لك اًكآطو ةحالط حلطو باعئالاب اهتْنَوه ةبادلاو حلطلا تلكا

 باضا الخط هلكطو عالطلا لكا نع تيضرم لبالاو 2

 ارفق الكط ءاملا لكطو اضيأ لكاطو عبق لعب ٌلكاطو هلاكط

 رمالل نبطو دامرلا نولك اًداوس هثربغ تبرشُأ دك كك

 عضوملا نوباطلاو ًافطت اليكل اهنفد اذا راغلا ىبَطو ىطف انبط

 لاقيو رومالا ىف رظنلا قدا ةَناَبَط ىبطو رانلا هيف نكّدت ىذلا

 ذاب

 164. فنطو همهتا اًقنُط هقنطو ويخل ىف ةنابتلاو* وشلا ىف ةتابطلا

 )00 اهلل نيكسلاو فيسلاو باتكلا َعَبَط» اًمِهّتم راص اًقَتَط دم
 عبطو ًاريَخ ىجق الف اهلفقأ عبولق ىلعو مهَقَدَح فلخلا هللاو

 ىفو انعط ممرلب نعطو فقّلُخ وا مسج ىف سئّدلا هالع اَعَبَط
 هيف عقو انانعط يا لجبلا نفي كين راسس ليللاو ضرالا

 لكلا رهط لعقو لعف ىلعو «نيعاطلا هباصا ناسنالا ئعظو

 ترهطو "اولا نم 0 ىا كنكام لثم رهاط وهف ةراهطو رهط 1

 ّلَعف ىلعو «بونّخلا فاقث مل َةَراَهَطو اهضيح ىصضم اًرهط رمل
 راص اضياو ثبَحو كربعشت را ةامبلط وحلا ا للعفو

 لعف ىبللعو ' «قلخأ اَسَلُط بوتنا 00 ىف قرع هول

 اًبيَط ترطر َمْشَب اختط جنطو هُئرْيَغ تبعذ اًمَرَط َعْوَط
 ءىشلاب 0008 ىئلذك ءادكل قلاب منحيبوا حرقل فخ 0

 زومهم ا ع لقت اَشرَط شرطو اراهنو اًليل هلعف مادأ اًقوْفُط

 ءىشلا ٌىرَطو محق انوزُط ميقلا ىلع انط ّلعقو لعق ىلع
 أَتَط لمت ىلع اًلتعمو ازومهم َلَعَف ىلعو ءابرط راص ةئارط



 انما

 بارتلاب 3 ,ىشلاو و ا رعشلاو 6 220 ىف لس

 ىرج اذأ اسميِمُط 3 سوفلاو بهذ اينيط ضرالا قو 59
 ءمهاس 26 ل

 ابُط ترص ىا رمالاب تيببطو كتجلا بط كتببطو الهس ايوج
 اكط < ىشلا حطو كس ابط ناسنالا تا | ةَناك - كاسل

1 
22 

 ةارلاو دنعفر هب 00 اعفذرأ احامطو احومط ورصيلاو ء 7 لا / و 5 7 0. 0 0
0 
 7-2 ها 2ع

 بهذ ءيشلاو لسكف بلفقلاو افءوض 5 2 مك انلاو

 د اًموسُط ءىشلا مسّطو هتكلما اسمط ءىشلا كشْيطا
 - هع

 ءب رظن هرصيبو هاقلا هبو اًحَرط ءىشلا حَرَطو انا هتيصلطلا

 تدعب احورط ةدلبلاو اًطيعب* م

 اًكفط ناركسلاو رهنلا صفطو متكلها موقلا برثْلو انحط دريغو
0-0-6 

 هب تعمر اهديوب رذقلاو هتعقر ع اوهلا ع <ىشلا حيولاو ةلنئما

 دعا

 خيبكاط ةكغعو ةعذد ايكط 0-8 0 عستاو نمت ءىشنلاو

 ةارملا تَدَمَطو بوطضا اًلَسَط بارسلا ٌلَسطو هبتك شسوطلا
20 

 رفطو و اًضيأو 0 0 اهتمطو تضاخح نانغل اممط

 فوق نم هبوتو نوكي نأ كلذ رتُكأو بثو اروهُط رمظو اروفط
 هرتس ءىشلاو هتفذ تيّيملاو اهافخا اريط هسفن رمطو لفسا ىنأ

 نيهجو اذ امصيأو هجو اذ راص الوبط َلَبَطو فتن جاوض لاو

 اهقئاسو اًقينع اًريس تراس 0 عنص ام لابي رن اًلوهط لمطو
 6-6000 20 حا

 ماعطلا حبطو هنم رخس ١ رفط نالغفب زفطو اهب فنذع ًالهط

360 

 “ل

10 

15 

20 



20 

 ب 2 نع هع 3- 2-7 2

 واولاب لتعملا «تدعب هنع تيانو هنيانو دعد ايان ء ىلا ىان

 ادلكت ردعبلا طينو ةقلع اطون ءىشلا طا. : : لعفلا نيع ف

 درك ذ تعذر ءىشنلابو خص ص ماهلا كانو مغافرأو هرتكأ مرو

 كشنأو ليامت

 ىستحإ تربْخَأ م 00 0 7 دلتحم دلما ف أبلابو

 6 7 - تاع

 اعجر ةبيرضلا نى ع فيسلاو ءىيشلا نى .رع رصبيلا ابتنو جب

 رث شارفلاو كقفاوي مث كب لزنملو هل دقني ل نالف ىلع نالفو

 تيشنو كلذك رهظلا .ىلع لجيلاو جرسلاو عجاضلا هيلع رقتسي 10
 / 0 ن ا ع هيه ن 2

 لكتم تربك أوبشن عيف تءشنو هكففسش اتوشنن ةتيط اكدر خذم

 2 نم 1

 م دريغو م يح جان لتعم ةهنبع 5 ءايدلاو وأولابو ا

 62 ءايلابو * « هتيوطر دعب كتشا اكيت مّظعلا جانو عتاوصا تعفقترأ

 اًناهسن ءىشلا ىست َلَعَف ىلع التعمو ّلعَف ىلع اماس همال ىف
-2- 

 ا هم عاجو 0 هربغو ناسنالا ىسنو هكرذ اضيأو ةركذ ع 0 15

 ىلا 1 0 ا9ه] ءايلابو < كاتم 00 2 55

 باع لجيلا ىلعو هتومب ربخا ابعن تيل ىعلو لاَ 2ىشلا

 © هلعف هبلع 0

 ءاكطللا

 هتألم هانالاو الع اًويُط ءىشلاو رحبلا ْمَط فعاصملا ىئانثلا



 زمن

 انيق نقيا طيش لك 5 لعتو لعق ىلع : [ةلَدْسك ظ

2 

 ىلعو َةَبْقُن هنم ليع اا ةبادلا ىطب راطيبلاو هقرخ
 ا :باقن خفقانلا 50 فييرعلاك اًبيقَت مو اص ةبباقن مو

 ” مت كمت ىلعو ؛« قرنا بلا فخ بقذو انهي

 هيل هرَذ وهف ةدارت ناكلل هزتو عّْحَش ةكاهت كهنو قر ةفاح
 ليس رك نو هبت وهف 0 لك ىع ىعايق ل

 تجُأَن ّلَعَك ىلع زومهملا «ىقنو ى سح ةقاطت ءىشلا 00

 ماهلاو مييلاو بهذ ضرالا ىف لسجولاو اهبوبع كتشا اجيت جدولا

 1 مس ىف هنفد أذن محللا ادنو تعرض لجو وع هللا لاو 000

 ىهف دات ةيفادلا ثندانو هتقك ءىشلاو جضني ىح ةليلا

 اضياو اهب دياصا ةأاَجَنو اضن .نيعلاب كحتو تولي 00 00

 اهنرَجَي ةقانلاو هتعفد ءىشلا تأصنو . ءىسشلا ىلا 100 00
 لعق ,ىلعو «كلذك ريعبلاو تسألاو نأ اَتيَمَت ناسا 3

 15 مضني مث هنو ةءاهتو اوهنو هاهن ىَه مكللا وي لسعَفو

 بارشلا نمو لكا 57 ماعطلا نم فُكذ لعف ىلعو «هكياط 22
 هه

 التعمو تعم اومهم ءاج ام :َدْعَب هاطق ناكملا يطفو ىو

 امين ف تدوص امهم عدافضلاو موبلاو ُنَسَألا َ واولاب دريغب *

 فقلخا بوتلاو تددسك قوسلاو دفر امون مانو نينالا ميثنلاو 95

 هم َشلَنو. هنم مهْنأ تنك ىا ةمواتملا ىف هتبلغ لجرلا كامنو
 ريخاب لجيلاو هلوانت اًشوَن هّشانو هبلط اضياو «ذتخا اَشن ءىللا

 دنع اهرشق اجت ةحرقلا كت همال ىف ءايلاب اًلتعمو ار

 همال ىف التعم نيعلا زومهمو ؛عب َعَقوُأ ةياكن ودعلا نب 1



 اا

 عءس 6 د

 محو 2تطفن ديهلاو كا ع رشلاو نك برشا ١ اًكبت نوللا خبنو

 لعق ىلعو « ىيْعأو بغل كركت ا ةنماكنلاب فذق 0

 0 ةعرج امهتعآتبا اس اضيأ قف قيولاو ب 0 ءاملا 2 ليعفو

 3” خساجكو اسجأ ل ءىشنلا ع للعفو لعق ىلعو 2# 6 ل

 ىلا صقن -8 فالتخاب للعفو لعف ىلعو ؛رهط 5-05

6 

 لض ع 2 0 دمام لعد دود بهذ اًناَصقَنو م 0

 د - وه د تاج 2- 3 حل ه + :

 صيقن بلع اهقير نابصح 0 ةسنا 00 ع

 ءىشلا تحعذو لك أروزنو م ا 492 ا ع ارزَت 3 ىسشلا 0

 كك ل 2 ©

 رهدلاو ه-ت:ملق ءىشلاو هققر اًصكن ءىشلا ضكدن للعفو عفو

22 

 شق الين لبالاو ا هت لعق ىلعو 122 بهذ اضخت

 فحص اًهفن ليجرلا هفّنو ل اهقن ربعبلا كفنو كر اضيأو

 ةيكافلا تجاضتو عبق ءىشلاو لجاع اننككت طظكنو ٍ 5 15

 ميدالا لغو اَمكْحَ رسمالا و ىزرلاو اباض اًجضْنو اًجضت مكللاو
 ةاقنو امه مكنو لغَت للجر هنمو هغابد ىف كسف اًلغت

 هعببج عضر اًفصَن دمأ عرض ام لبيصفلا فصنو 3 درك

 هتةفضتناو 532 1 قاقي ادتععل (لثم ءاقالا ق*اه# تافصتو

 ةتاكتلاو ةعلخ ءاس اومن رمذو ريغن ةتانت مكللا تشّنو اضيا 0

 مكعي 3 كت ناسنالا .سحاتو دا كك طانخأ مذ

 01 افا وبعبلا كا ر[بك]ذ ةوخكن * + لكرلا ىختو اًنامرح

 ا : 7-7
 الرف انتكن هريحو ناسنالا شخكذو ةسأر كود ىأ دئععن رثك



 ا

 حفلا رئاطلاو ةزوجحلا ىبصلاو هتدوج ريتكتيل قت ادق رانيدلا
 ايوقن رصبلاب ءىشلاو ضانلا ةتيطصأ لجرلاو امفارلا
 رّشقت رفاثلو ترشكت اًدَقَت نسلا تدقتو اًسلّتخم هيلا ترظن
 0 0 رثآلاو هعبصاب ههجو نع هحسمأ اًقكن عملا فكنو
 5 منم تُقذأ افكن ءىشلا نم تكنو رت كتيغلاو نيس اك

 اسكن ءىشلا سكنو ضوسم اًَناَكَذ ريعبلا فسكنو 2527
 5 .رفلاو ب امل هدواع اسكن * هضوم 2 سكنو 9 ىلع ةيلق 8 0.

 0 000 رّصق هئارظن ىم .لجرلاو هبرج ى.ليخلا د ا
 هريغ وأ دوسعسب اهي رشا انكن ضرالا ىف تكنو بلك ةكئانكلا
 10 دتكذ لقف هيف مقوم وأ ا رقاع لك هسأر ىلع هاقلا لجمولاو

 اميل خةلاخم خطقذ امهيف ترام تكن ةارملاو نيعلا تتدكنو

 محل م اصْغَن صغنو 2 دكيدشتلاو ردك اًصغت هيلع ستشلا

 ىطما باحكسلاو 00 افطن ٍياَرحَسلاو حرجلا فطنو هئءانه
 تفرشا ريعبلاو اًمُهّنم راص اًفْطَن فطنو ةرطاق فوطن هِي
 15 َدَكَنِو غامدلا ىلع هتّحش نتفرشا ٌلجرلاو 5 م
 35 اًهكن هتهكتو ديف نم ميرملاب فذخق اهكَف كيجو قى ند

 ىنراسنالا شمنو دطقتلاب انين - ىشلا 0 همف حبر 5200

 اًضمت .رعشلا منو. .ىشولك طخ ىشحولا روتلاو سال

 رعشلا صمتو هاعوت نأ اهنكما تابنلا ةيعارلاو ءاسنلل هركو فتن

 90 اَنَكَن كنو هللق اًذكن ءاطعلا لكتو بف هناا 2 5

 قدا اًسَكَن سحنو هنعط اًسْحَن ممرلب هسّكنو ارث 0
 ةممخ 2 5 ه0 د 2 :

 هئركنأ اموقذو امقذ هنامقتو ءىدشلا تسمقنو رومآلا ىف يم

 لسفو ضميح كا نيكحعلا بنو كنيقاع ةامقت كم نمقُتو



 انفي

10 

15 

 اب“

 سمتو مالكلا وسا اسمنت سمتو تيبق اهّقت كنع تّوقَتو

 ااا امست اهيسنمي ضرالا ةقانلا تيستو رعبا اسمن نعدلا

 نعدلا مسَنو ةنيل تبه اميسن ميرلاو اهقخ فرط وهو اهيف

 خيولاو يفتنيل ءىشلا ىفو هيغب هراطأ ءىشلا خفتو ريغت اًمسَن

 ناسنالا فْنأ ف ناطيشلاو هنم نرخ ثّدحلا ميربو ةّيب تبع

 نتمرو اًكَقن سرفلا خفنو امهيف اًضْقَن هسفن ىف همظع

 0000000 ثلا ىعو لام اًبيكت ءئشلا نع بكتو ' ةاتيمخ

 تبه ميرلاو فيرعلا نوع وهو بكنم وهف, ةسباكن | مدقللا لغو

 نيب اهيف ام ىقلا اذا هتتانك لجيلاو ءابيكن 0 نيكي رنج

 اال بنو » ةقلخ هتيشم ىف لم ابكت ريعبلا بكتو هيدي

 0000 | ايت ذسألا مهتو ١ ىف هبكتو ايكت ضيللو
 ااآ41| لك اضياو ةتقهت :غلب مهنو ناسنالا مهتو اهترجن امهَن

 00١ 012] قيبنلاو هضقت دكيعلاو. هحرط اذبن ءىشلا فبنو

 قورعلا رعنو بلج ةنتفلا ىفو حاص اريعت رعذو ىغلأ بيلا دا

 رامكلاو عضوم ىف رقتسي م اًرعَت ناسنالا رعَتو لاس اًروعت مدلاب
 امهفونأب انوص اًطيغَن رنعلاو ىبظلا طقتو هفنا ىف ةرعنلا نلخد

 ةأرلا بكتو ءام هيف امرو تدمرو اًطيفنو اًضنن كيلا تّطفنو

 برثل هتبكتو هبلق فعضو نبج .ابكن بضنو اهعضاب اًبُكَن

 نيبو اهيف رثا اًكهت برخل ىف ميقلا هوجو كيتو هتفعضاو هتنبج
 ةكهنو اكهن ةذابعلاو ىمحكلا هتكهنو اهلسع ىف غلاب عباصالا

 لقنو . ضرملا هارب اذا لجيلا 22000 لجرلاو هيف ترذأ

 بوثلاو هلئاق نع هغلب مالكلاو 53 نيم يلوح .ةلقنب ءنتقلا

 كقنو ةراجتمل راغص ىهو هلقن رثتك القن ناكملا لقن هتعفر



 ابو

 تءاج جيرلاو هتمظع َء ىشلاو هيف الو. هدنع سيل اع رف اكفنذ 2 هع 1
- © 2 

 وهف تن 1 هتهرك 1 0 ىلع 0 0 0

 ثتابنلا ظشنو دهدضع 2 هت 0 مْرَسَنَو 5-5 0 اضياو
 كتي 0 د عوف 2 0
 5 اك عسللا كتعرسأ ةخيبكالأو هقوس ىلع عفترأ اظوشن

 تادحأا سل 0-2

 3 امم ىأ 5 كيم سنن اسمو دفئان اضن ء ءىشلا سشدننو

 ناضا انثفد فوصلا نمكتو - انهب ملكتي مل ىلا ةيلكب سيئ امو

 تسعر خيتامأو ةفئاخم نم مكفنذ هشير ركاطلاو ضعب ىم ةضعب

 ايجرختسا اَشْبَن بق نم تيملاو ءىشلا شبنو اليل
 هلأ سعاس

 10 كرس مهلات ميقلا لجيل لاو تظكاح اًصودت نيعلا تصصكَتو

 ل.ل تفلا كلفتو ضعب ىلع صعب للعدد !ٌقضَت ءىشلا كضنو
 د ن - 0 ه-_--_- هس 0 مل -3 5-2 2 2

 هنمو هتجرخأ 1 قرملا ىم مكللاو اهمدحل للق الويشن

 عجر عر ديبأ ةيادلاو اصعلاب هبرض افدذ نطقلا فدو * لاشننالا كلان 2-2 2 1 : 52 7 300 0

 غرنو الوعدب هب رفص انكَيبَت لكلاب مدلغملا صبتو هئيدك

 15 اَهُذَن هتهدنو تنعط ممر وا ديبو دسنأ مهنيب ناطيشلا

 تلح افيعن ةنتقلا ف. كقعنو ! ةعيتكم انني 0 هقرجز

23 )0 

 ضرالاو ماعطلا وأ ءاودلا تا يصلاو هبحادص ىلآ اقوش ىكب

 ىلع معضو اًضكت ءاقسلا حِحنو 021 هنمهو اهوام ىراج]

 90 رطملاو هقزر انضيأو كلذك هللاو هليأ اًرصت هرصنو هضخاشل هيتبكر
 م عاد

 راما ركن ىنعم فاللثخاب لعشو لعق ىلعو ءاها.قس ضرآالا

 كلذك 0 دنع ةأرلاو هميشايخب توص اريكت يشب

 قافأ اًوَقُن شضيرملا هَقْنو البو 5 امد دوعلاو مظعلا رخانو



 اركر

 ننع هبلغ ًالضن هلضتو راثآلا ىلع هنقلا راَبغلاو قشارط

 اضين سمقلا رتوو بلقلاو ىرعلا ضيتو ةامارملا كو ةكضانملا
 )3] اضيلو هامس أبت .ءىشلا ربتو هلثم ذبنو كرحت اًناَصضَبَت

 بارغلاو هرشنمب محللا ىزابلاو هجرختسا اًضّتن كوشلا ٍعتَتو
 00000 لبذل طيخلاو ةعيبلاو ىهعلا ثكنو كلذك ةربَحلا ة

 لوح قاقشلاو كاوسلا بعشو لّهس ناكم ىف هضرتعا وقألاو

 اكسن كسّنو ءىشلا نع عجر اصوكن صكتو هبقْذَأ رافطالا

 |0013 (رقلاو هللا ىلا اهب ,برقت ةكيسن حبك اضيار دبعت

 حاص اًبيعت بعتو ريخب حاسم اقيغت ايارعلا قيغتو نويتسمع
 ص كام 3 ه-

 ساولا جقنو توص الب هسأر كيركات بيعنلا لحب لاقيو نيبب 0

 افورعم 00 سعنو «درب بلفقلا ءاطاو هغامد جا ننسأ ادكَعَت

20 0 1 .- 0 2 
 افتن ءىشلا فننو لدسفا موقنأ نومبو هيلع ىعط اسقن دسقنو

 ةيقرأا دنع قارلاو ىاصبلا هبش اَنْقَت لجرلا كتقنو هعلتقا
 هاقلا بلقلا ىف ءىشلا هللاو هاجان لجرلا نْنأ قو* كلذك

 ةديص[ع]لك ىهو ةتيفنلاو اهْنايَلَع عفترا اناتقن ردقل هلأ نتنفنو 5

 هتيدر نم هاقن الخ ءىشلا لك اهديم دعب اهنكس لابجلاب

 ” اولدلا لكتو مقني مالكلا ىقْحَأ امْعَن ْمَعَتلِ» عرسا اًنْقَن َتَقَ
 سيفا اًرْعَن راطيبلا َرْعَنِو هفطتحخا ءىشلاو هبذج الْدَن ءىشلاو

 ءانالاو حدقلاو كارب مهسلاو هيف افكت ةريبغو ربقلا فجكانو 0

 مالكلاو هكلس ىف رعوجلا مظْدو هجركتسا ءىشلاو ا[مهتلعسو

 قرمب ه«هبذج ادع ءىشلا رئانو ضع ءبب اهضعب لسصو ريسمالاو
 م
 هع دادس 27-05 ِ 4 65-2 ع 23 مع خي

 لجيلاو عرسأ اجوفن هريغو بنرالا جفنو اهتعطق احراتوا ىسقلاو



 ميز

 لكو هدقع نم هلقت اَصْقَن دوعلا صقتو تكشر ةأرملاو ايحشا
 اي اًمْرَن هكرنو مالكلا حرص هنمو ةثيدر نم هصلخ ءللا

 هنعط ًاًَرْكَت نانسلا فرطب ُهَرَكَلِو هتعط كينلابو هيف سيل

 جشنو اهوام ّلق رثبلاو ضاغ ازوكن ركبلاو ضع اهريغو ةْيَدْلو
 ًالقما براشلا اضياو كلذك كنفكستتو هدير نورد برش اكاد

 اشن ءاقس هنمو كلذك ءاقسلاو

 اثني

 لل "ىكيفتو# قكدنسحاكلو ّخ
 200 00 تا ت”نا2ك 0 عج ا 0 2-00

 بلقو نصا خ.تحاصن ةبيتلاو كل صلخا مكاعل اكصن

 دهطاخ زخحاسصنو [اكضن وتلا 0 م اصلخ بيجو ناسنالا

 قذر اجيشت ىكابلا جحشنو و 6-52 بارت نملاو ءامأ نمو

 10 رذقلاو تخفت ةنعطلاو عرقلا دنع رامثللو هقاح ىف ءككسلا

 ال وهو ةعلسلا نمت ىف دار اسكن شكتو نايلغلاب "تتوص
 ع د 9

 عرمسأ خشادكن لجيبلاو هراتا ىيصلاو دنع ىهنو اهءارش كرسي

 هذجان رسك  ٌلسجتلاو قجانلاب هضع اذن ءىشلا ل50

 جمرلابو هعبصاب «فعط ءىشنلاو قيلراخ 5 ءاسنلا غلذو

 2 0 كك 20100 6

 15 ضغنو اهفوسنأ ممبلاو هنم غرف اشكن 0 شكو نلت

 مّلكت اقْطْنِو اقطن ناسنالا * قطنو .كحتن اًناَصْعَن سلا 158

 اًققن سأارلا فقذو اًطقت باتكلا طقنو انيب ةئسلاو نآرقلاو

 كالا كفر كتللاتك دلال عيلطلا هغامد سرخا
 عهود

 هبلج 0 0 ع معأ ديد ننلاو 0 اقمن ع ىشلاو

 90 و قم هال ريبعجلا 0 هيف ام ا ءاعولاو هب هضقمنو

 0 8 نع عنعتد متفاقن 0 انامثنلا د اضيأ
 2 تومذ ىخ 270 : :

 هيف نيقرط ءاملا ميرلاو بذكلا تانكلاو وعشلا رماشالاو بوخشلا
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 مل

 ةساتن] ىلع اعاقلأ عردلاو اقرفتم هب ىمر اًرت ءىشلا رقننو

 ةأرلاو كلذك دسالاو سياتل ساطعلاك عنو ايتن اهفثأب ةّبادلاو

 ءاملاو اًراَتن سارعألا ىف ةهكافلاو ركسلاو اهحلو رثك اريثن اَهنْطَب
 ةيادلاو هسقت نع اهاقلأ النت ع ردلا لثنو هعضد اك كنألا نت

 نيب لتتو اضيأ اهلتنو اهباون ىو اهتلاثن جخا رتبلاو تثار

 هجرخا رثبلا نمو رانا اثبت باونلا ثبنو مّكقت موقلا ىحي

 هيلا تعوق اًراقن هللا ىلا ترقتو هعسو احدت ءىشلا َسَّدَنو

 تا

 اريقنو اوقفت ودعلاو ءيسشلا ىلا ميقلاو وق اضيا اراقن ةبادلاو

 ا 0 اذ0 لل ىّنه ىم ارثبكأ قَد جاظو هيلا اوعسا وفم
 ا١) لحلا لجيلاو مرو اروفن نيفو حرجلاو ةرسلل ىفو دعب 0

 لزم ارم مالكلا ربنو ةمكاكاملا ىهو ةرفانمل دنع هيلع بلغ

 طقتو ءىشلا كنتتو .نعط جولاو ريثما هنمو هعفر ءىشلاو

 اكن ريعبلا ركّتو هئننكس هئطتتو هندّتنو نايم اظوثتما اننكن

 ةولصلا ىف ماق لجولاو هرحكت برض لسجيلاو هو 5 ئف (ةحعط

 اهيف هلامش ىلع هتيمي َعَصَو لب لاقيو كلذ دنع هيي عفرف 5
 هلباق لخادلا رهشلا رهشلا نم ميمي رخآو اهتلباق رادلا رادلاو

 2 0 1 « ع 2 --ٍ

 3 اسنالا مج * سصخادو ل ف نم 11 ث اكانن فعلا عدنو

 ةكوشلاو ةرعشلاو هجرختسا 0 هنيز اكَقِك .ء قلل سعنو

 اهتحرنو اعوام لق رثبلاو َدْعَب احوونا حْرتو كلذك شاقّملب
 هدرطو هجيف > ىف نالقبو اسقف :ةيرلحلا سخنو اهدءام تياحرونو

 يغب ملا دبتك احسن باتكلا سنو كعب [هقارخ فاذ]د ةركبلاو
 -_ع نه 3 ع

 ةارملا لسجولاو هيركاب توصو هقرخ لبكلا ليسلا عنو هلازأ

 يو

: 
ٍ 
 ا
: 
 ف

: 

 ظ
 ش 1



 مبا

 0 جيولاو كرحت اكفن بيطلا جفن لعدمو نع جعيحكصلا

 برض فيسلاب لجولاو بروض هرفاك خبادلاو تيحفل ىض ةدراب

 ١ 9 يد متشهنو تاريخلاف افذ هللاو : ىطعأ ءانطعلابو روس هب

 همام 0

 مست بلع ضف ني مكاللا عبسلاو لجو كلل سعنذو :كتصنع

 5 خرقلاو كرحان :ِ ىسشنلا ىلأو لأ اًضوهن هانانكم ىلع ضعنو هرقن

 اند مااحفلل ىبصلاو هبرض لجرسلاو هعغد اًرهت ءىبشلا زهنو رانط

 مني كاعتسا 0 «جرخة سا 0 0 دئنلا تحال كم

-ّ 00 - 

 برنو جوخ ءىشلا نم ل أو هيف مل لصأ الو هلاق اغوبذ

 10 ' كلذك ىرعلاو ىجءاموبث كانا عبت,..توص ابيت 3

 تعَنو- "قتيلا تنسحلا اعفنا كسعفتو" عيت لكم ان عبو

 2 سوفا 5 هحايبص دنع هسأر كرح 2 اًنابعتو 4 ايبعن بأ غلا

 مس لك انو اك كم سرفو كلذك 007 3 كل هبرج

 15 508 50 ان ناسنالا 30 ع كح 2

 قع ا نييعلاو . انخاجتو اصيبت بلكلا َمَبَتِو نهب لزغش ااًبيسَن

 رف زقنو ةريبغو - ى رظلا زغنو :تاوصأ صضعب ىف ىبظلاو دافسلا

 نم هريغو يقل موللا نم لعس اميحت منو تن ان 5

 ةتوص 0 اقاهذو * اقيهن راما 5227 0 توبص عابسلا 8:

 90 وأ هارْذأ اًكست بارتلا مسنو هريثز نود اًثيهت ىسالا تهنو

 ضيبالا طيخلا وفو هعاضن عاطق] اًعْضَت مباذلا عضتو هعفد

 طحنو هب رقأ قو اهريع ضرالاو هنع ىهنو ةبقرلا مُّظَع ىف

 اهطن هنرق عاجشلاو هبحاص شبكلا حطو ريفزلا لثم اًطيكت



 فاي

, 07 

 16 تأشرو ةكيترلا وهف ضماح ىلع اًيرط تديلح 4 ىبللا تأقر*

 يف ريعتسا مث هلصا اذه ءاتر هوثرتو هيت هتقرو اهجوز هما

 ىلع رومهمو (دل تاعجوتو هن 7 ةيكرم لجولل تيهقرو وعشلا

 عمدلاو مدلا اقر َلَعَف ىلع ًالتعمو ّلعَف ىلع ءايلب ائاسو َلَعَ

 ىقرو ةعص اًيقر اهريغو ةجردلا 8 ىقرو هيرج دعب نكس ا

 ىدر َلَعَف ىلع التعمو الاس لعَف ىلع ءايلإبو «هذوع هير ضيومل

 ةىشلاب ءىشلاو تعرسا انايدر باودحلا تدرو كله ىَدر ءورشلا

 ىلعو «هنم برح ىدرم نالعو اة ديمو ىإإ رسكتل هعيربم انكَدو

 ىيغأ اضياو لزغ ةواّذر ريعبلا ىذر واولاب ّلعقو اًملاس ءايلاب ٌلعف

0 

 00000 0 اًقيثتو هعاذأ انك ربخلا تت .ففاسملا ىنتانثلا

 هجايغ كنع حاص اًبيِبَ سينا بنو حشر بطولاو هتمس

 تبلج حجيرلاو ةميمنلا لقن امن منو اوبلج ميقلاو دافسلل

 ليبالا ينو همد لاس اًجيِجَت حرجلا منو ةكركلاو كارلا

 تنوص اقيفت براقعلاو عدافضلاو ٍاجدلا فّنو اهرجر اكن

 ىلع اهعفر سورعلاو هنع ثّدحملا ىلا هعقر اصت ثيدممل صنو

 000 |[ ةلتكلسا ةبادلاو ةتكر ءئشلاو ًاهيسك زيه ةصنملا

 ءاملا ضنو ترش اًداكنو اًديدت ريعبلا َدَنِو هتاسم تيصقتسا

 ا اوررذ ىبطلا رنو لمح ءىشلاو.. اليلق * اليلق .ىرج اضن

 تنوص [اش]يش[ن رد]قلا تتّشنو ون وهف اكذ اون داوغلا وتو

 ىنتالثلا ءالع بارسلاو كلذك فوفجلل ردغلا هايمو نايلغلاب



 . بجي جيجا

 لالا

 وطرو اهعماج 3 كرا 0 0 0 د 0 0 تلا 2 د هد ساد 2ع :

 ع ا ١ ل دم نابل 0 ناكملا ىفو تسماقأ م ّ

 ؛ ةمحرلا فقرأ و دف رو هَ 57 فشرو كب هللا فأر لعف

 5 اناَعور لجرلاو لام اشور فيرطلا كر للعفلا نيع ىف واولاب لتعمل

 هناخد 55 ىبللا بارو أوس هبرض نالف * ىلعو اًرئاتسم لدلع +

 طلتتخا لجرلاو كفُسُي وا قرهي نا ناح لجرلا مدو ةضومخل
 برع اور عار طةعلا! زا 5 مهنلا نم ركس اضياو هيأرو ةرامأا
 ءاج اَجاورو اجور جورب :ىشلاو ومالا ارو هنو كيلاب رجحلاو

 10 وسر .كنيدشلا نم ككل اسر .همال ق:واولاوو «يتاراوبت هل

 اهقّرقَت دنع هاق]وثب اص لحفلاو تتكح كنعو اًنرط هنم ركذ

 ولدلابو هتيبحرأ اضياو ةتارصق ءىنشلاو اطخخ اودر ارو 30

 ءننشلاو رينسلا اهترو أَموُأ اونرو .اونر هسأربو اير ان 0

 ها لاقيو تيققر اهريس ىف لبالاو ماد شيعلاو لهسو نكس اوفر

 15 َلْعَف ىلع اًلتعم ءمالا ىف اولابو ءانهب كفرا ىا كس

 ةاضارملا دنع هتباغ اوضر لجلا تضر لعف ىلع املس ءايلابو

 ؛كنع ىنعمب كيلعو كنعو امهتّلبق ىّصر كماشلاو مالا تيضرو

 دار انوضيلط) انور ةوشلا اة هيلو واوتلابو

 قير كانا تاروت ايفتم» الا لاعبات "لع عرس مل ىنميري امو

 20 اشتي مهسلا شار .ةنيع ىف ءاّيلايو اطبأ 8 ءىبشلاو فورعم

 ْلَذ اًضْير ءىشلا خارو هانْعَأو هنناعا لجيلاو نّئيرلا هيلع َلِمَح

 تيشمأ#ب ليلو ءاراخ فيماميا لكحل. نال نيجعلاو رسكناو
 2 نه

 همال 3 00 اودلاو ءابلاب التعمو ازومهم قامت ام ؛« رتب اسير



 اتاي

 ا"

 طلاخو هصرح كئقشا اعتر عثرو كلذعك مالكلاو هفصارت ىسح

 اقيعر ىتنالاو هركذ توص اقاعر ةباحلا فعرو هيف ريخ ال نم

 ماعنلاو نسح ريغ نول هب طلتنخا ةدبر نوللا برو اهجوف تودع

 0 0 1 0 ا

 00 5 0-2 10 3 ءاملا ع تقفخ ا ىشملا

 ىنعمب لعقو لعق ىلعو 0 ا 5

 00 5-5 لا رد هءاطسب اخذو ءىشلا َ فليذ

 عفرو هتعقرو بخ ةيرج ىف سوغلاو هّناَص ا خلقا 5 0

 توص اسجر دعرلا سجرو الع توصلاو فيش ةعفرو ةعافر
 ها -3 0072-1-5 هع ل 3 , 52-7

 لأ كرا دو لعف ىلعو 5 0-- 5 0 سجرو
 هس دس سل 5

 37-5 اعاضر 2ىبسنتل لك نم 536 عضرو كلذك 0

 قشر لعق ىلعو و يراوح مول ةعاضر لجرلا عضو
 ةنوعرو انعرو انع ل نع للعفو ّلعف ىلعو «قر ةفاقر ءىشلا
 افخر فخرو نيجعلا فخرو هيلع ىشغ لجرلا نعرو قمح

 هكلصأ بأ ءىشنلا بأ لعف ىلع زومهملا «دثام ةرثكب ىخرتسا

 ؛ توصلا ءانولاو توبص 35 58 كلذك خاعيط لكو مولا نيبو

 0 مهسيئر 0 سابو 3- ىلع عار 0 لج 3

.. 



 اهدنا يودفحو حا

 كب

 رعشلا نم برض رجرلا لق اًرجر وجرو كلذك ةقانلاو لابملا دنع
 ّرجرو هب ٌكعتسا مل اًرعش كتدشنا البق كتزجرو توص دعرلاو
 3 عجو نم مايقلا دنع ءاذخ برطضأ جب ريعجلاو ناسنالا

 , ةراجمل تضمر و اهّذحا اًضمر ةديدخل ضمرو فلطني 20 هد

 5 اضمر ضمرو عجون 0 كلذك نامدقلاو رخل نم تيمح

 صمرو سيشلا اهتقرحا ىتلا رم غو ءاضمرلا ىلع, ىشم

 يد اهعجوا اًصمر نيعلا تصمرو اهربج اًصمر كتتييصم هللا

 بترو ماتا كلبلإبو امئاق بصتنا 0 ا ء:ىشلا نك
-_ِ 

 هيحرو ةدرض اًمَحَ مدر تان لكك مس >رو قاكص 5 0

 10 تيحرو هيلع كتفطع ءىشلاو هيلع فطعامحو ف

 هيف ةأدل :دلولا لَبقت مل ةماحر نتسمحرو امحر مرا 0

 كوثلاو هقك :اهكر ةعدرو + مح ىهن جانانلا دعب تكتشا اضياو

 هداسج عيمج دعجو اعاد عدو د 0 نارفسعزلاو بيطلاب

 ا بلقنا اشم نيعلا تنمو ندع كاسر امو رجغاب هشصسرو

 15 * تيسثنقرو معأ كيدشنلاو ةرككا انتنقر باتكلا نشكرو ايه لاهو 5

 عضرو ةعقأر لزم دأ ليني اهالع لمكلا قش قو هل :يكلا

 ءىبشلا تييطرو 2 اعصر 1 أ تعبصرو قول هر ىشلا

 م ال رما ىف هلختأ اًمُطر لج راو اهعماجو 0 هتسبح اَمُظر

 2 ىلعو « تم[ ]بست 5 0 كتيط 2 خيب مظتر وهف مام عل

 20 ليكلا سيفلاو ىرج ماجلاو ا 00 قعر لجلا فعي لعفو

 0 غل مدلا ىرج ىف فعرو .كلذك مرقلا لجرلاو ايدك

 3 رتل ّلقرو حَسرلا لثم اصر تعصرو اهتريجحع تمص



20 

00 

 ةراجخل فصرو ةراجتلا ىل ةحاقرلل تأن مل ةحاصنلل كنّتج

 ضعب نم اصعب و نيلجرلاو 00 ل ذأ لع بقعلاو اقصر

 هلا ساس د 2 ترك كك

 هتيوك ءىشلاو ةامكم ا ىهو فضرلاب هاوش اًقضر ءاوشلا

 مسرو ركتالا حول وهو ةشفرملاب هكرح اشفر ماعطلا شفرو اهب
 17 اهلسر رفا هريغ 3 لك نم هيلع هيلع: امو 2 نجلا

 كنكل ا اكمَر 0 حمرو عامجلا 3نشع اهيلع

 جقن احامرو اًكمر اهلجرب ةبادلاو هضكر وكلا ىف ىصحلا

 اا الص سقرو (.ةحيف ىف ىشم اًناقسرو اًفسو كيقملا فشسرو

 قع اًبوسرو اًبسر ءاما ىف ؛ىشلا ٍبسرو اهب هبرض اسْمَ
 الا (شلفرو ١ بان :نضرالا ى ءئشلاو ةبيوصلا خف تينسلاو

 ا00) نأ مدفم ذرقنعلا سيبقراو ضعب ىلا هضْعب مض اسي

 هب ىمر اسر رجحلاب سنرو تدسف اًعسر نيعلا تدعسو
 ا الا مدر "نيرجح ني هوست اقر ءيشلا كنقو
 تعر اعوترو اَعْنر ةيشاملا تعّترو هعدر لثم ةغل قو هخداش

 لعق ىلعو ء2ريعبلا تلحرو هأبر لكم اقمر 27 يبتلع ير

 بوتلاو هتيكاعا 0 00 0 فلكم ىنعم لعضو

  سشيفلا مترو ببطلاب تكل اضيأو همدب كياطلعق تت سلك امتر
ّ 

 ا ىو ماقأ اكومر ناكملب كمرو  ايلعلا هتقش نصيبا عمك

 ةرضخ هداوس تملع خكم 2 :, نوللا كمرو اعيش دنم 5 مل

 اهجرف محتلا اقتر ةيرامل تقترو هكالصا اقنر فقدفلا  فاقرو

 7 2: يل يش ل يي ا جا ني

. 14. 
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 "كه

 ءىدشلا حجرو ةعكر خاموق لكو اطاطتو ىنكانأ امبضياو ةولصال

 - 2-3 و 18 1 2 ا

 ىدشلا تيكجرو لقتو نزر 5 ملكلاو صقن دض اناكجر
 ا ه- هع

 ليجولاو ءاقت ىكانمي هديب معفر 57 رد نزرو هتيفوأ ىديب
 لعبلا ىنع ارح اًرهر ةارملاو لجرلا وعمرو راقولا لم ةكتازر
 5 ىدلل .فيرو '.:طاخملا لثم اهفونأ نم لاس اماعر ةاشلا تمعرو

-_- 
 ع عد

 هعزفأ ابعر دبعرو هتنكس ليجرلاو فقيرا قف هدب اقير ةريبغو

 1 : تدور البارح 2-0102 2

 اناعمر *ىشلا عمرو عدا ىداوسلا ليسلاو هال ايعر ءانآلاو

 هلجيب ب ريض الك 1 لكرو نك بدضخغلا لنع فنألاو كرنح

 0 2 2 2 اهيف اهلَخْنَأ ضرالا ةنحسملابو ةدحاولا

 ّ ََّ - كا ءمد 3 : 1

 10 و عا خكيبولاو دءعكراصأ اكبر 0 0 2 لك ع 1

 ليكع ايضير شبكلا :ضيرو,  دصم 0 قيرلا بضرو ٌلَقَع رمآلا

 ج عبج اًمضر ةراجكحلا مضرو كرب اضوبر ةيادلاو باوضلا نع
 15 كبحتي ملف ضرالا ىلا هسفنب ْنيمر ريعبلاو ضعب ىلا اهضعب

 ضعب ىلع هضعب لعج امكر ءىشلا م هتممض ءىشلاو

 نم تحءجام :بيتكلاو بجاح وأ نومعبر اك امر نايسنالا زسهرو

200 5 

 ادوقر *يشلاو ضعب ع هضعبد لعج اذكر <ىبشلا كشرو اهيحاون

 هقيوق ءىشلاو ا اضجدأو داطعأ اًدفر هدفرو نا لاط

 تعز 3

 260 مسا

 نعو ةراجحلاب ىمر امجر مجرو هوام ضاغ ريدغلاو هيف 0

 مقرو اهوركم هببلا بسن لجبيلاو كب 1 ىظلابو عفاد هوست

5 _- .. .. 1 11 

 [.+ايل[ه]اجلا ةييلست ىف هكلصاو هربد خحاقر رو اًكقر ءىشلا

54 



 ميرع

 00 هتحج ١ كركت د و انفكيل د انفري نالسفو

 ضو 0-0 0 0 فال 2 م 0 ل 0

4 

 هدر دعب دك سعب ىلا اا وحلا اذ مالو

 ا 5 - هع 3

 فرحكلا ةكر دع فشاخ رعشلاو جلصأ موقلا نيبو هب اهتدح

 دي هلمأيو 1 لتتم ةخيفاقلاو عاملا فلا نيب ىذا

 فاي

 زر ىموم لك ىف هريبغو ماسلا زرو هب تدب اسيسرو اسر ىهشا

 َخَقو ترو كلذك ضيبيل ضرالا ىف هباتُنا داركلاو هتبثأ

 لاما هللا سك لع ىلع ميحصلا ىتالثلا «ناسللا ىف ةسيكلاك 0

 هلسغ اضخحر ءىشلا ضحرو اهدلو رثك ةأملاو هيف كراب اًسْعر

 احوزر ريعبلا َحْررو ءاضحرلا ىمسيو هلثم ممحملا قّرَعلاو
 هرسك اًضْسر هخضرو اًضضر ءىشلا ْمَّضَرو شون ملف ىيعا
 اًدوكر ميرلا تحكرو هاطعا ةضيضرو اًضضر لاملا نم هل ِتَضرو

 ماَقَأ ماقلاب لجرلاو انس ىوتسا نتملاو اووكمت ميقلاو انكس ءاملاو 6
 2 "ااا هللا ققزرو . هريس ىف ل اتناكت, وهعبلا كرو

 5 :, اهريس ىف لبالو بعاللا صقرو ةقزر كنجلا ناطلسلاو
 م سال

 هللا ط اًناصقرو اًصّقر ةريهظلا ىف باوسلاو ا رامكلاو

 راوغلا ىع هبلق عاجشلاو اهاوق 0 دبر ريصلاب بولقلا ىلع

 مالك ملكت [ةناكراو ناطر نطرو هنقتوأو هتددش ءىشلاو هش هد
 اعبر هتبرو اًناقر ريصي ىنح هرسك اَنُقَر :ىشلا تقرو مجعلا
 ىشلا تطمرو ةيبحو هتعدسخ اضيأو ةبذاك للعب هلقع



0 

 000 نع 2 260 اع

 10 ىكلو هيرض اكل اصعلاو طوسلاب هكل الاس
 (م.

 ةعول عالي عال لعفلا نيع ىف واولاب لتعمل ءدمول هجرغبو هب
 ةعالو اول عوليو عالبو هقرحا ةعولو اول مهلاو نزكلا هعالو

 ام ىلا اساَوت مدت انسُن ام لاقيو دمول ناهي لكان 0
 كالو شطع [اب]ا ولو * ابيل ءاملا ىلا ٍياتتح لك بالو اقأوذ انقذ 4158

 اتاي

 لح لح هاك ةقبع 0 :ةبالص هيفو هغضده اكول ءىشلا

 ضعب ىلع 2 رادأ ةماعلاو 0 عربي ملف يكب اهقوح

 10 ىف ءايلابر, «كلذك هريغبو ضعبب هضعب 5 تابنلاو رجشلاو

 0 0 وذل 0 0 اًلتعم 00 2 ع اًنلاس هس

 تالا لكم 08 تاينلاو 0 0 ديلا نم 82 ا

 ثنأر كلفك
 15 ( ىربعلاو ءاشألا كد تف

 هانأ اضياو هفذق اع اوصل هاصل كن اك ءايلاو واولابو

 اًيكل ليجيلا اكلو لكل ايح كلو اوك دوعلا اكّلو ةببول ارنتاسم

 ءىشلاو لجرلا َناَل لتعم هنيع ىف ءايلابو نيخاال اكد

 فصل ةقايل ءىشلا كب ىالو عسنتا شيعلاو نشك دكض اَئيل

 20 ربغب هربخا ا لجرلا تلد نم اهجوز لكنع ةأرملا كتنال امو

 © هلأس ام
 ل

 قوسب اقيفر 3 ىسشلاو ةصنمم 3 ء_ميشلا 5 فعاضم ا ىتانتلا



 مي 0

 اذار

 مذنو هلثم ةَناَيل كيلو ءىش هعوري الف مدقا اسيل عاجشلا

 فعلو دحا لك ىلأ لسرتخسأ ةعاهل عهلو همز 0 ىشنلاب

 ةعاكل عكلو كثكم اَتْبل ثبلو تام هعبصاو فورعم اَقْعَل ءىشلا

 ءاقسلا ىضلو تعدصصر اكل نعل نككلو 0 فقيح

 ”اليظع د لضابلا ىف همالك وثك قت ىو 0 نكن

 خامللاو مطل اًضيل لجيلا حمو ىحلا وهف هيتبكر ىدحا

 00037 شلل ىلوا ناضل وهن عاج انك تلو  ماطللا
 ءىشلاب ءىشلا قلو هب فصل اًحكل مفلاب ماعطلا ّنكَلو هقراقي

 000000 اكل صقلو اًقوسُلِو اقوصتو اول قسلو كلو
 الك # تنضيبا ٌةَطْمُل ةباكللا ظملو 2ءىشلا كك 2

 نم ةلّدبم ءايلا [نا] ليقو تيبهتلا ىَظَل رانلا تدظَلو ىلفسلا

 كقني مل اًذول كولو . دولجلاب تءقصل ىا نيظطت اهناك ءاظ

 2 مل اْعِيَل 3 سابق ريغ ىلع او عيمجلاو ول وهف رم

 قاض ارحل ركلو ىنيغلا وا ءايلا ىلا [همالزكب لامو مالكلا

 قص ابوصل نلكلاب محكللاو هلثم اًبصن ع 0

 هقلخ قاض ادت ٍَمحلو سبي همظع 8 م دّلجو

 فيسلا مكلو 0 رع ىف فيسلاو بشن ناكملابو مرو

 هيلع تبلغ ةنكل نكلو حركي ملف بشن َبصآو هدمغ ىف

 ىلعو «2نآل ةنوكأو ةناآ>ل ءىشلا 56 لعق ىلعو ؛ خيكاعلا

 ىلع زومهملا ءضعب ىلا اهضعب كش اكل ةباذلا تكحأ لعف

 ّلَعَف ىلعو ءاهححن ّاَثَل ةأرملا ْاَنْلِو» هرصب هعبتا اًطأل هطأل لعق
 تاجلو فقص طل ىنطلو نت ضرالاب اطل كحاو ىنعمب عفو ع

 زومهم ريغ ءايلاب ّلعقو ازومهم لعق ىلعو «سنجّلو ءىشلا ىلا



 قادس

 دك 4 نووي

 املا

 اَسَعْنَأ ضايبلا عم اًوَشَبو

 لع وأ نيع 5 ةءاكاف عمم ب ٌطبلو هع ردص اًطبت هطيكش

 تنغ نس يدل اسفل سقلو سنا ع ميقلا نيب سهل

 5 مكحأو فرط ٌةقابَل قبو هطلخ ءىشلاو هعمج اقبل كيرتلا فملو

 اعطَل ءىبشنلا عطأو اكزو نس دب ءميشلاو ففرو ليغ! للا

 تلكأت ناسنالاو اهجرَف سبي اًعطأ ةأرلا تعطلو هناسلب هسكت

 فيرطلا َبَحَلو هتفش تسفر اضياو اهخاتسا تيقبو هنانسأ
 ّلخأ فيرطلا بحأو اَلدُط هتعطق اًبكل ةىشلاو ص اًببكت

 10 م ضرالا هب 2 ّدخأ مسجلا نع محللاو هيبناج ىم

 هب طبل لثم هب َجِبْلِو اضيا اًجبل هبرض اصعلابو هب بوض
 1550 566 ا اهترباب هتبرض اًبسل برقعلا هتبسلو

 2 ةبكل ىهف 5 ل * ابوك زنعلاو ةاشلا تبجلو ؛

 58 ىلعو ؛توصلا بجللاو مهتاوصا تّلع ميقلاو ابحَل شيجحلا

 15 اسطعا ةدتاسل عددا اذعلا انلكلا كهل كداحاو ىنعمب للعفو

 ءىيشلا قهلو . مهشطع ثنشا اًناَهَل هيغو مدآ ىباو كلذك ٍننعلاو
 هد عد

 ىنعم فالتخاب ّلعُثو َّلعَف ىلعو ؛ةغل قهلو ٌضيبا اَقَهل
 لعف ىلعو « ملظ اَعِهَ فهو هتاف ءىشل نزح اقهل فهل

 لجرلاو همهق انقل ءىيشلا ىقلو ىدت اقتل 006 قثت

 :ه نقل ىشلاو همهق مالكلاو هذخا اًكَنَل هققتو اك 3
 هب فصل اًجووَل هريغب ءئىشلا َجرل» هلصا نم ان 0

 ىم هناسل رح ٌدعتَلو اَعَتَل عتَلو صيبا اقهل قلو اقوصل

 ل ربكلا نم تحاكأ 53 نانسالا تعضأُو ءاخلا كا ىوسلا



 ثا

 ا

 ىنح فجلو نوكل ىهف تلقت اهريس ىف ةقانلاو طلتخي

 ةيحلا هتَكَلَلِو كلذك ةرفحلاو اهبناج ىف َمَح اًهِجَل وئبلا
 2 نر

 هعيست مالكلاو ضرالا نم هذخا اًطقل ءىشلا طقلو هركص

 ضعب ىلا امهضعب ملض 0 نيبيتنا فدك هعشر كوكل

 لعد هنيع لآ تريظست م ريعبل لأ نع دلو معا دكديدشتلاو

 58 4 هع ادع نه تي 5 20 0

 اخوبلو ءىش ثخال لانحا اهبل بلو هنمس انكتمم هرتكاذ

 ٠0 ادشلب وكت متلو . هنم ةميظع ةيخابل ةأرماو هيكل رثك

 لجر ةراجحلاو اهب هتبرض اذا اًمتل ىديب ءىشلاو هقشو هنعط

 الهيتم ه«سبل ابتل هبوث هيلع ٍبَتلو اهترقع اذا ىشاملا

 اكل ءانالا بلكلا وَصَلِو هتحكقر لثم اَذَّثَل عاتما تدّتلو

 5 هناسلب هذخا اننببل < 70 فانخكم ىذعمب لسعفو لعق « هقعُ

 تايثلاو نآزقلا ىف ىبقتلا سايل وهو هب رئتسا اسابل ءايكلا
 < و

 نع هفرص ءىشلاو ةيكعلا ىلا هفرص اتفل مالكلا تفلو :اسبل

6 2 2 3 - 

 م ةللاو هقنع نقد ناسنالا هللاو هيبار نع لجملاو هلناحاو ةمهيجو

 لجولاو ءانوق تجوعا اَنَقَل سينلا تفّلو اهتيورل ةديصعلاك
 2 © سد 2 -- 2 2

 هب تنقصلا اكل ءىشلا تخكاطلو رسعأ راص خ.غل ف فيح

 اًضطن ٍحطَلو هيلا دايس جيبقب |ةالف في صل لمع ةلتم ا اييظ

 00 مثيب فلا ىلع ماثتللا كش ايثل مثلو هتلكاوم. ترفق

 ةرقبلا روثلا سعلو هلبق امثل مغلا متلو هترسك -ىشلاو كلذك

 ىكسحلاو ةريس اهتلع ةسعلو اًسعل ةفشلا تسعّلو اهبرض اسعل

 3شقق نكددك
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 هب برض اضياو فكلا نيطابب هبرض اًكْطَل هكطلو هقرجا
 هجولا متلو منبع رخومب هبا رظن اًطكنت هظحلو ضرالا

 فنألا ىلع ماقللا نش اّمْقَل ْمَكَلِو برصلاب هيف رثأ اًصْنَل ٌدضلاو 5 2627 امدح نط 276
 تنسين م 8 رجلا كولو نئدكتلا عيجب ة-برض وكل هزكلو

 0 ىلا 0-23 2-5 2 ن

 نه «بصرس ناسللابو اهتوباب هنبردض اعسل برقع هتعسأو هيكل

 هطِو) سبي اًكرصُأ دلجلا َعَصَلِو كلذ نم ةحضأ 00
 سرفلا ةّسغو فكلا طسبب اهبيض كسكلا حاقصو اًمطل تكلا
 هيف نم ىمر وأ قطن ؛اًظفَل طظفلو ههجو ىقش ىحا ىف تلام

 0 تام ةىشلاو هامر هيف ام رحبلاو هلبقت مل تيما ضرالاو ءىمثب

2-0 

 1 ١ ناك ىا هماجتل ظفل نقو نالف ءاج ..لتمو قر ةحرفا كلا
 تبع ميرلاو تقرحا اقل فيصلا ميسو رانلا بكفلو 00

 اح
0 

 افوصل ءىشلا فَصَلو هتبرض ءىشلاو هتيرض امل اهركص ةأرملا

 اكمل جلو اهنبل عيمج عضر اكسل طعما للشلا نتسلو: قرد

 15 تقذ ام هنمو هيف مدقمب تابنلا لواان] عار * ّلسكو اريثك لكا؟ 5

 اَعْذَل رانلا هتعّذَلو اهتطو اًرعَل ةأملا زعلو .اهحاكن ةأرملاو اجامل

 ىدتولالا هتف[ص]و هيأرو هئاكذب ل هاقرحأ ه«ذاساب لجرلاو

 هريغو لجرلاو هبذع اًنعل هللا هنعاو ةحرقلا ميقلاو هنم

 ةأملا عاقل هنمو هلمَش اًعفَل بيشلا سأرلا عفلو هقتدوطو هتببس

 20 نعط حم مرسلابو هقك عمجب كرا بوسض اره هزهَلو عانقلاك

 ام لوا بيشلاو هردتسيل هسأوب عرضلا هريغو ليصفلاو هركص

 ابرض هبرض اًقُكَل هقكلو هل بيعلاب هلّبقتسا اَرَمَل هرملِو ادبي
2 0© 

 هبررض انجل هىشلا ىَحَلو هلقثا اًنُطَل ليكلا هنطلو اديدش



 "هم

 000 للدك ىلع املاس ءمال 'ىف ءايلابو ليام اطْيَص' هيشَم

 تنضو ةنضو هضرم كتشا ىنض ىنض لعق ىلع وابلاو ءايلاب

 © اهدلو رثك ةانض ةأرملا

 ماللا

 كلوءريغ وأ نمسب هطلخ ان فقيوسلا تل ١ فءاضملا ئكانكلا اذا

 لا مك لجلاو نيكسلا هب لشي ام هنم رشق اعل دلجلا

 ا 1 <يشلاب .ءىشلا ّرلو زنتكاو همكل نس ااتلا كل

 لهلو اهلئاحجحب تابنلا تّوانت 21111100

 اًذيذل هتدجو اَذَ هناَذْخلو اًيهش اذيذل راص ةذاَذل كلي ءىشلا

 كسارضأ تبراقت اضياو نا 1ع كا راممملا تضل 10

 003 ايار نضللا هنغو ّرقس ىف هتلعف م علا 2

 ديقتأو ركمتاو

 صيخر الو لاَغ ال ردسي”: نموصلملا تلقا دك لكتب

 | 2 اكل نيعلا قلو همر ءىشلابو هقصلا اطل ءىنشلا طلو
 هتلخدا اطل اهبَتَّحِب ةقانلا تطلو لاس اكل هيغو عمدلا يلو 5

 ,.عيحصلا ىتالثلا* ءهّمرل ال نالفب نالف لو اهّيَذَحَف نيب

 ةيمرلاب نيعلاو هتوحتو هتبتك اعمل باتكلا نيقمل لعق ىلع

 بتلو كتشا ابوس ءىشلا بولو تبرشو تكا اَقاَمَلو اهتبصا

 برض رهعبلاو هلكأ ناج ابل بلو 5 هريبغيو هلقم ءاننلاب ايمن

 ريعبلا سطلو اوجدنأ اًنوزُل ميقلا نونو ١ اًقيفر ايرض صضرالا هقخب 0

 اهب هباصا اَعَقَل نيعلاب معقلو هتبرض ءىشلاو هف 3
 2 © هما 2د سا داس اس -6 د

 اكعل نسكلا برضلاو ّبلقلا نرحكلا مسعساو اهب دامر ةرعملابو



 جلل

000 

 اًمْعَص ةيادلاو ةوادعلا سقتعأ اَنْغض ىغضو لام اًنغض ايندلا

 يطع ةماكَص ءىشلا مضض لعق ىلعو «يوعا حمرلاو ىيتلا

 7 2 كفضو قاض ةكانض ءىشلا كنض لحعثو لعف ىلعو

 َمِحَصو هقلخ ءاس اًرجَص رجَص لعق ىلعو ء«همزل اذا اكانضو

 5 ليج اًَناَمَص ءىشلا نمَصو بتاج ىلا همخ وا هنقف لا اا
 اذهو نماَص لوالف ةّلع هتموت اًنامضو ةنامضو انْيَص لجرلاو هب
 نم عئاجلاو 0 للجولاو تسبهذلا امرض رانلا تاه ربطو نمض

 10 ريف لو دري تح لق اضِدأو سوش خسابض نيسطَو طق ضخ

 دو د

 للعدو لعف ىلعو « ةيأرو لق 2051 خطاغض طفغضو 52- رههلاو

 تءاس هدحو لجرلا َكرَصو يتشاو مظع ٌةكارص مسجلا كرض

 اًداَض ءىشلا تدأض ّلعفو َلَعَف ىلع زومهملا «لازهلا نم هلاح

 نيعب 8 ءكايلاو اولا لكعملاو مكر ةدووبض ناسا لتضو هتألم

 انيخل لص نمل د 0 1 0 تيصلا مز[ال] ةوارض ورصو

 ىف ءايلابو ءلاص اوغض بئثذلاو بلكلا اًَعَضو رتك اًوفَض ءىشلا

 ىف طاضو دءهءصقن دقحو درفححو هلك ا ه«مادض  ًالمعم كنيع

038 

 15 5 درا أضيأ رمهناب لاقيو دعنم | ريو روس هقح كز داض لعفلا

 روبط 2و يشلاو هنم ةرتاج ىأ ىزميبض ذايسفو هلثم زوههم اراض

 ىف ءايلابو ءدداز اضيأو دعفن كضض أ هضومار اد «راسضو هغدضم

 همال ىف والاو ءايلابو ءديشم ىف كرحت اناكيض كاض* هنيعم 149,

 ةواَرَص قرص لع ى نع دعم دال للعفو لعق ىلع املاس
50 



 اراك

 كولا دنمو موقسلا 0 ترثكاأ ماعطلاو ءاماو 525 عيمكاب

 ىلعالا هكتح فصل ازوض رضي ردضو, ' افهقلا' !نشيعلاو . ةعانكلا

 لعف لع حيحصلا ىت هدلخلا ١ (نعما اك [ُليبلا زطضو لة شيلا

 اضِيأو ره سرفلاو تّدتما اًعبص ريفلا قى تاوولا تعبص

 نمو !: ةلرأو هيلا ' .اولام علصلل ممقلاو هدضع ىلا هرفاخ ى

 جبضو ىدي تددم ءىشلا ىلاو اييصن انل اولعج فيرطلا

 الو ليهصب سيلو تترص اًكّيَص ليخلاو اًحاَبص ماهلاو بلعنلا
 حرضو هتريغ اكيض ةءىشلا رانلاو تءعبض لتم اضيأو ةمكميد

 فأي

 0 2 ل 2 2 2 ّ 07 8 1
 اهحرج ةداهشلاو كب ىمر ءىش.لاو هقش احرض ءىشلاو ربقلا

 8 ا تكن م ا
 مب

 اليغض ماكحلا لغضو تتوص اينقص بنرالا تبغصو هخطل

 مدب هخكاطل 0 - عي ل دكنع هيفب 0
 هب اك

 انضيأو ملا ىلا سلج اًنْفَص 0-5 هرصع اًطْعَص عل 1
 اضياو هب اهبرض ءىشلاب ضرالاو نةيضلا وهو فيضلا عم لبقا 1

 اهضع ةيقللاو تكس ازومض ريعبلاو ناسنالا ومضو طوسغست

 هديب هيلع ضبق اًمبص ءىشلا َتَبَصو فورعم اطرض طرسضو

 ءىشلا قَصو لق اَلْخَص ءاملا لحَصو هيض لجرلا هسجي
 هعفد اًرْغَط ءىشلا َرقصو ىرَج هريغو ٌلجرلاو هلتف ًارفص رعشلاو

 ريغت هجولاو هذشو هعمج اًربَص ءىشلا ربصو اهّمطو ةأرملاو

 ,ّلعف ىلعو* ءدرهق اًذهَص هّدهَصو َمَقَق اًناَرِبَص هريغو ناسنالاو

 طبضو هيلع َرِهَكو همزَل اًطبص ءىشلا طبص فلتخ ىنعمب ّلعفو
 )00000 لا فا كندك يعبلاو انقيتلك ديحيب .لتع اطبق

0 3 



 اهو

 اَنْوَص بوثلاو ضرعلا ناصو اهقرف اضياو كلذك هطنرا علا

 اضياو هنم ىقبا هير سيرفلاو * امهبيعي اهم امهاقو اًنايصو *

 : ىلع رامثخلو هلبا ىلع 0 هنيق ىلع عاحشلا لاصو ىفح

 ٍُيَص ليقي نم برعلا نسم» ضع اضيا لحفلاو العو رهق الوص

 ّلعفو املاس واولاب لعق ؛هنرق ىلع نرقلل زمهلا ريغبو ريعبلل زمهلاب

 هريصيو هوصي ءىشلا راسو لام اروص روع التنعم واولاو ءايلاب

 22 ارويصو ةروريص ريصي ءىشلا ىلا راصو هلامأ اًريَصو اروح
 اناس ءايلإب لعق ءةعّدصو هقلقو هعطق اضيأو هيض *ىشلاو عش

 لام اَذّيَص ريعبلا ٌكيصو هذخا اًديص ءىشلا داص التعم لو

 م حاص التعم هنيع ىف هيلو ءارّبكت لجرلاو ةقلك 30|
 مو فقشت اًكْيَص ءيشلاو توص اًحايصو اًكيص ةىشلا

 التعمو ّلعف ىلع اناس همال ىف ءايلابو ٌةحيص اوكله موقلاب
 هم مص ل

 3 0 ىقب ةقانلاو عقم 32 عمتجا ىرص ءالبأ ىرص لع

 عا

00 

 ىلع

 وأ ٍرقتسم ىف هتسرح اًيرص عمدلاو نبللاو عاما تيرصو اهعرض

 15 نيم.ب امو هتعنم ءىشلا نع لجولاو هتعططت اضياو ةتعقد ءىشلاو

 رجلا ىهصو "انك 0 تلا 3 6 تاتا موقتلا

 : ع

 خرفتا ىالص همال ىف لتعملا زومهمللا نمو 2-5 اي ةيشم 0

 © ىبيصي كم اًيتص

 520 داضلا
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 مضو لخب اًنَضو ةناتض نكح نص فعاضملا ىئانثلا

 اهبملد 0 خقانلا فضو ةعميج ض0 ءىسشلا لإ ءىشلا 6 1



5 

 اذا

 مريب

 ا

 رمالا ىفو تملكت فقحلابو هتيرس ليللاو امهتْعطَق رهَتلاو ةالفلاو

 كيبصت
5 

 ؛«نج اعرص ناسنالا عرصو ضرالا ىف هحرط اًعَرَص ءىشلا عرصو

 1147: لعق ىلعو ءةرفص ىلا هدوس بيض * ٌةَمْحَص نوللا مكضو اَقَص

 كربلا دباصأ اًدَرَص لجولا ثوبصو سون ىكص بوتنلا ىحكص

 رغص العض ٌلعصو ربدلا راثآ ىفو درصلا اهرهظ ىف ترهظ ةّبادلاو
 ََ 5 سا ّ ا دع

 ينط ةاَنقلاو ا بعكلاو ترخص اعمص نذالا تعمصو هسأر

 3 دع :- - 5 ِن اا اناا حل

 ه«سأر هعجو اعادص علو تلم اعودص ءيشلا ىلاو

 ميقلاو هعبتو هيرج ىف ففطصا اًبْكَص ءاملا بخصو اهذَقع
 2 ل -

 لام اًرعص رعصو هعمس بهذ اًكَلَص يلَصو رشلاو حايصلا اورثكا

 لكصو شطع ادم :ىدصو ابكت وا ةقلخ بتاج ّق
 هه 3

 للعفو لع ىلعو «ةنسكلا ةكبلك هيف راص اًلكص توصلا

 نيكل ىلع ىبحكلاو همست تجرخأ اًبلَص محللا تّبلص

 بلص نم قتشم هيلع عفر اذا حّنجلا ىف لجرلاو تّدتشا

 انربص ًابص لعد ىلع زومهملا ءلتشا ةبالص ءىشلا بْلَصو مكللا

 ازومهم لعق ىلعو ؛ءىش ىلا ءىش نمو هريغ ىلا نيد نم جو

 كاصو اًكَأَص كريغو بيطلا كأاص ازويهم كعقو ىّنعمب التعمو

 قرع نم هحير ريغت اكأسص ءىشلا كئتصو قصل اًعِيَص

 نأ و اًبَأَص مو ءاملا نم َبتصو هنابتص رثك هسأر َبّسَصو ةودن

 ماصو اص انوص تاص لعفلا نبيع ىف واول لتعم ا ؛ ىورو بوش

 ماق سيفلاو هكرت ءىش لك نعو ايهكرت اموص مالكلاو ماعطلا

 وهو تّقولا كلذ ىف راهنلاو راهنلا طسو سمشلاو تّدكر جيولاو

 ةيحان لك ىم مهعمج ايعورص هن ذارقأ ع ءاكشل ١) عاصو مايقلا نم



 مز

 مللا عنصو هبرض اًيقَص هَبَقَصِ, هب هبرض المص اصعلا وا طوسلاب
 كدنع عضو ةعينص هريبغو فطلو اي رومالا عيمج .ىق اًعنص

 وهف هيلع مايقلا نسَّنَسحا سوفلاو هليع ةَعْنَص ءىشلاو افورعم
 كلذك ةّيحلاو توص اريفص رقص لو وو 1 ىلعو «عينص

 هناا لاكي ناو ارازوو ةيفاع هيلع يوك أ 0 0 ءانغلا
 نطبلا ىف ةاد رافّصلا هباصا ًارْفَص رفصو رفص وهف ىبللا نم
 سوفلا غبصو كبف م 3 ىف لجارلاو انعم اغبص بوتلا عبصو *

 2 هس د

 ضيبأ ناشلاو 2 5 د ضييبا رساطلاو ةتيسصات تاضيوأ اغيص

 2 5 هد 5
 0 سيرفلاو هءألا ص كتفقفشك الاقص ةرسبسغو فيسلا تماقصو اهبنذ

 :نرصاخ ىو هناقص تدخر ذسأ القص سيرغلا لقصو هتنصو هقعنص

 ريعبلاو هردص بروصض هركصو عجر اركض :ءئ 2 نسع ردصو

 و ١

 فرشأ وا هردص مظع ارودص رحصو هركدص ةمس ىهو راكصب » هأوك |
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 قفرصو لام اور ءىشلا :ىع فرصو هركص هعجو اردد ردصو

 15: ءارتشلاو ندالا  كسلصو كايناحلا قاوم اقص باودلاو ناسنالا

 ءهتوصب كيدلا َعَقَصو نعطقنا امص ىه نتملصو هقعطق اًمْلَص

 نع بولقم تباصا ةعقاصلاو هتبرض كيلاب سأرلاو اص اًَعّشَص
 اًعاقص اهرامخ نحت نّدعَج اهسأر ةآرملو ةقعاصلا تقعص

 ميمت ةغل فقعّص ىنعمب ناسنالا عقصو هالعأ نم لكا تيرثلاو

 80 تراهنا اعقص رثبلاو هسأر قلع ضيبا ةعقص ىزابلاو رئاطلا عقصو

 اًيوص توص اقاعص رامحلا قعّصو ئسحا رمبلا ىف ىيسلاو

 العجم توصل هيلع ىشغ اينضياو تام اًقعص ء ىلا فعصو الليد

 هتفرص ءىشلا نعو ا | ىشلا عدحصو تسصدهناأ رمبلاو



0 

 انني

 من

15 

 آهز'

 اهنم يبكي وفقو بلحلا دنع اهيَدي تنرَق ةقانلاو اقص

 انؤبَص لعف ىلع عيحاصلا ىئالثلا «ءبلجو ماص اتينص صو

 0000| لاو دكر افدص ءرشلا فرصو ةكدضق اًنُمَص ءاشلا

 تبارضلا : تهتنشا افورصو اقاورص بالكلاو وقبلاو هاشلاو كلذك هيأر

 اًبرص ىبللا برضو انوص افيرص اهتوصب ةركملاو هيبانب رهعملاو

 00001 ط1 .سبتتلا  نيبصلاو هنقح ليبلاو .ضيخاي' ىتح ةكرت

 ءىشلاو كقتسم ىلأ ىرج ًارومص ءملا رْمَصو هَعْيَج عرضلا ىف

 ىلع فقو سيفلاو ماق انوفص لجيرلا نقصو لخب اضياو هعنم

 6: اًنيص ءىبشلا* ىبصو اةدحاولا هلح 000 ىنتو تالت

 فرص موقلا ىقاسو اهب هبرض لبق اهاوس ىادقلاب براضلاو 0

 سيشلا هترهصو فقحكنتسي نيد تعشمي د ني 5

 اًناحص ةبادلاو ملصا انكص ميقلا نيب نكصو ءهتقرحا اًرهص

 ةلمقلا خحلصو فرخأ اًخَمَص فيصلا َحَمصِو نوُكَص ىهف حمر

 ىلاو هغلص ىنذاح اضياو هغلص برض لجيلاو اهلتق اًعدص

 ىلع ةمس ىو غادصلاب همسو اًعدص ريعبلاو لام اًهردص ءىشلا

 سمشلا ترقصو اهنانسا تمت .اًعولص ةاشلا نيغلصو خحلصلا
 02-5- 2 د 05 ا

 ترسك ةيهادلا ىهو ةرقاصلاو اهترسك ةراجاحلاو تقرحا ارقص
 رك

 اق لح هيعبصأ نيب لياق اعبص ءانالا عبو هقك عمجاب دافق

 امو هباتغا اضياو هعبصا برض لجيلاو ٌّلد اضياو راّشأ نالف ىلعو

 تونص اًحْدَص رئاطلاو رامكلا يكدصو كّلد ام ىا انيلع كعبص

 هخامص غلب تودصلاو هخامص برض اك «كرصو ادديدنت اًقوص

 هلمصو ربكلا نم سبي جيشلاو طل : ومص ءىشلا ٌلمصو



 ارز

 هنكرن اضيأو تررفأ ءىشنلابو ةتيضصغيأ 52 27 2

 لعفلا نيع ىف واولاب لتعمل «تققشت ًاكش رافظالا تدكشو

 03 .رازيملاو ع عفترأ ًلوُسو | الوش *ىشلا لاشو دجكجم اقوش ءىبشلا هقاشن

 لعق ىلعو «هلثم ىبالاو صقن ليللاو اوكله ميقلا ةماعتو لدتعي مل

 ٌقْوَش ءىشلا هاّشو نيعلاب ةباصالا عوسا اَهوَش دش القعم ّلعقو اناس

 هاق اكادش لتعم اه وأبلاو ءاملابو ؛اديدح راص رصملاو حبق

 هاف رامكلاو سروفلا مف ماجالاو هكاتف ايكشو اوكش ءاكشيو نكشي

 مّلعلا نم 0 3 همال ىف واولابو ءاطخ اوحَش لجيلاو فيهنلل
 2 ه2 25-2

 كيلا ترظن أو نيعلا ناصقشو ىنغ اضيأو ىءنسدحأ أودت اش

 ّلعَف ىلع اماسو* َلَعَف ىلع التعم هنيع يف ءايلابو «كريَخ و

 قارتتحالا اهب فصل رّخقلاو لاس اضياو الغ اًطِيَش مهلا طاش

 هلسو هديغأ اًميِش فيسلا ماشو بصضغ لجولاو رثخ تيزلاو

 كفلاخ امش نيرقلا ميشو 0-0 ىلا رظن باكسلاو ناكضالا نم

 هنكب متع تكا نجلا ميش 0 7 َ 3 هل هدول

 داصتلا

 رس درع اكض ءىشلا تكص .تعاشلا 0
 هيبوقرع لدحأ 00 اككص ةبادلا هك هينك ىأ ةبرض انكشف

 لكو املا ٌبصو هقوش قر ةبابص بصي بصو اقاضو رخآلا

 زخصو كلذك هريغو 'لاس اًبيبص ”ءاملو ةرمب هكذا ابس لل

 راض لجرلاو تيصا ةكيصلاو اهرقت اًكص هر اقنمب ةربدلا بارغلا

 مهتلاعج مهريغو ميقلاو هردق 3 مكاللا ع مصأ ىا حصا

 نا

15 

20 



001 

 51 00 لا مار تك أ قيم ا للدألا ترو

 2 اع
 ىّبلت انحش ررسلا 0 2 اهداوس طلاخ 3 9 2اس
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 ثتنشا 2 35 0 ميشو 5 ءالبأ 0 هفاسلا تمر ا

 مظعلا ومو هاظش ىكتشا سرفلاو بصق ىَطَق ئطَشو هدر

 0000035 تطلع اننش ريعبلا رئاشم تَدنشو عارذلاب فصاللا

 تيغشو كس لون لبق 0 ” تانك 00 خسد تمد كوشلا

 جوعا اْعَش ' تاطلا رسنمو نانسالا 1 ىلع تداز وسلا

 اريكتم هسأر عفر انضيأو ةيجو 85 بضغلا فرع 5 سوشو

 رقشو عاش لجولاو ةقلخ ال سفن وع ئرصب بلق سرفلاو
0 69 - 200 5 - 030 3 

 ىهف اهنبل لق ة*صاحش ىبللا تاذ تدصخحشو ةرقش خبادلا

 ا انوفش ةبطعلا يي لعت ىلعو « «لقم عيمكلاو نكس

 عباصألا 2018 ضر توك اناننو ةناكش ء ىشلا تخشو *

 انا اد .لعف ىلع زومهم ا ل مكس تَلقشو

 ام ىا كي كيناش امو 2 اضيأو قش (سارلاو,.ع حاط قش

 ةردكب يح انما ناكملا سئش ليج 11 هيلع تمياع

 تشو قلق ار لدجالا 7-00 هلثم ا اش ومش هتاح

 ترهظ لجللاو اهر افّظأ ليح ام 0 0 تقعس لتتم 5

 فئشو لكصغلا زفات ءىشلاو لجبلاو حر 2و *فاشلا اهيف

 ةخفاشلاب فرعت ىتلا ةحرقلا هب ترهظ اضياو ع قش لجرولا
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 نر

 هتيحل دوس طلا_خ اًطْبَش طبشو هريغب هطاخ اطمش ءىشلا

 بكذشو كلذك اضيا جيصلاو كلذك اهسأر ىف ةارلاو ضاامب]

 مكأ اًبُجَشو اًببِحَش ُلجرلاو ه.ةيعن نم نشا ابيجحش بارغلا

 اَبَجَش بحشو ةة[ن]زخأ هتبجشو هكلعا اًبحش هللاو كله اضيأو
 نا هلْعَش انّكَش هَنَجَش» ايند وا نيد ىف كللله اضياو نزح

 نوح افنكاش 0 تتناك ام ةجاشخل نىجكشلاو دبي بح اضنأو يا : اا كا ا :

 اهتققش امْرَش ىلفسلا ةفشلا تسمرشو تحان انوجش ةمامألو 2 , 2 3 . ا

 تقشنا امش تمرس هيبناج نم هلكا ثيرثلاو كلذك كلجلاو

 عطقنا خفانلا ءايح فوط اضبأو هتنبنرأ ْفَظ عطقنأ فنالاو

 كت ا ذع 0

 10 ههقشو شعدو راح اقَحَش هدشو هسك اَهْذدَش هسأر كت

 لجرلاو هافشلا اميدلع ترك ماعطلاو ءاملا دفشو هتف برض اهفش

 ن م 2< ن - ماا 0 1 2 2

 هقدش برض اقدش هقدكشو هوبلاط رثتك لامدلاو هولثاس رمك
 # تاما 7 536 مد عداد 2-62

 بواتنلل هكتف اسكش هذ سخشو ءهاقكش مظع اقدش ىقددشو

 ةّلع وا ربك نم تلاموم تدسف اًساَكش نانسالا نسختشو

 15 تمبرق راق ةأرملا ت6 فش تبرض 1 ع ىذ 0ك ترغدشو
ِِ 3 ِ- 

 بسلا هغلب اضيأو 0 اًمنات كمي دت ّلعَفو لعف ىلعو اهو

 اًبيكاش نوللا 0-2 0 حبق ماكس ةرببغو قيقا ماو

 15101 06 مرقلا 2 لوح مسلو جالع وأ ةلع نم رهغت 0

 «رعذ اضيأو هلقعو [هداوغ] 00 مهششو / كن 0 مهشو ل 0

 2 0 ته 2 - 2 دي

 20 اعنش مد تععنشو جيف ةعانش ء ىسشلا عنش للعفو لعف ىلعو

 هريغو لاط اًعجش ريعبلا عجَشو مكقا ةعاكش َعِجشو هتركنا

 اهتكّلس ةاشلاو لدا ابهصشو اًبصَش رمالاو شيا[ع]لا بصنشو هصخاش
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 فاي

 لا

 عفشو اهحكن ةأرملاو ربشلاب هساق اًربش ءىشلا َرَبَشو ا همس - )1

 ىرخا ةعكرلا ىلاو اينات حاولا ىلا لعج اًمْفَش ةالصلاو ددعلا

 ةخعافش ومالا ىو يلو امهنم ةدحاو لك عبت ناشلاو خقانلاو

 0000 ناعأ ةرارضاو. هلتوادعي ودعلاو امد قآ ةليسو ىيلط

 اًقينع اقوس اهقاس اصومش باودلا صمشو هبرش رثك اًعْفَش ءانالا

 كيتا

 ضومتا داح مهريعب تح

 اريصاخت .اًريخَش رسما منيب رجم دم ا ناسكملا عسشو
 هتاف مغلاو هتعنمو هتعفد ءىشلاو لجرلاو تفلتخا سامرلاو هيف

 رمضلا عدم, سبي ابوسش بسّشو افوسش ءىبشلا فسدتو

 اًخودَش ير 000 د احدنا *لشلاو نا الا محشو .برَقو
35 3 2 2 

 عكشو اًخادش ىمسف :ةعارخ ءامد حولملا نب رمعي حكشو
5-5-5 

 قهشو هقلح توص اريخش رامل ركشو اهعضاب اقلش ةأرملا

 ىمر اضياو هَسفن نر اقيهَش لجيلاو عنتماو لاط اًقوهش لب

 رهالا ركشو هخندش اغلش هسأر علش هجارخا رهفرلاو 2

 يف تّدعلاو ىعس اعفش بلطملا ىف كل عفشو رسع اركَش

 عت .ةاشلاو ةقانلاو اجوز راصف ايناث رثولا ىلا ترق عى لك
 200 3,- هّء 00 -.

 اذا اذحش هذحشا ءىشلا تذكشو كلو امهنم ةدحاو لنك 0

 لعق ىللعو * ءماعطلا ىلع اهاوقو اهمرض ةدعملا عوجلاو هنولج
 0 م ع < هد هد 20

 هافك ةخبادلاو همفظاف ناسحالا فرع اسذاركمشتو أركش ركش نعتو

 طي و ابيل اهعرص ةلتسما اًركش ىبل تاذ لك تركشو ليلغلا



 ارا

 اًمكَش ءىشلا طخحشو نيعارذلا ح شم دنفو ه«تضرع دوعلاو

 حف ارم ردصلا هللا حشو دَعْبَأ سلا ىفو دعب اطوحشو
 ىلع هقعطق محكللاو هنيب رمالاو ريخلا لوبقو قديش

 عباصالا كبش لاعبلا دنع اهتطسب ةأرلاو هماظع

 ةبناسج لك ىف هب نعط جرلابو ضعب ىف اهضعب لخدا اًكبَش
 سبتقلا قيوطلاو هلثم ريعبلا بايناو تاطاتخا محرلاو

 اًفعش هقَعَس هواّشغ وصو هفاعش غلب اًقْعَش هْيَلَق ىوهلا قْعَش

 ضير موقلا َبَعََس هنتق اضياو كلذك ةريغ :ىشلاو هبلق قرخأ

 هيف ف ضرع اًكدَش ىذجلا ككشو وشلا جيف بْعَش عيلع

 10 ريعشلا َحَمَش' هطاخ ارصَش بوثلا ل عاضرلا هعّتمي ادوع
0 2 

 بيثلاو هنم اًجاَمَش تقذ امو اًظيِلَع اًرْبَخ هنم لمع اًجامَش زوالاو

 رزشو ىكايش ىهت يعل *تاحلاو ل ٍدانتنم خطايخ هطاخ

 تيناج نحل ىف ارش هيلا رطت ع شلاو هلا لل روش لبحلا

 وهو نطشلاي هطبر اكيطف ىلدلاو سرفلا ىطَشو نعط جمرلابو

 15 ا كعب د ءىسشنلاو رثبلا قو م اهيذج ماجا ليبحلل

 ادورش انتيانلاو'ناسنالا نرقو امعمي 1كن لخنلا فعسو

 هاسكن ءىشلاو شق ابذنت رحشلا ٍبذشو ايضن ١ ادارشو

 ءاوشلا رطقوا + اَهجنَذ ل اًدومش ةقانلا تذمشو هدرط اضيأو

 20 خقانلاو ىه-اهإأ 9 0 ةراطش 0 نيرطشب ةهيجيبق اطَش

 نكبلا ترظن ارو 0 نيعلاو انفال نم نافلخ سبب اراطش

 باودلاو ناسنالا بوو «لصق * تدصق هرطش تركو رخآ ىلأو ؟.

 ايلا

 دتشا انوفشو هيلا رظن انفش ءىشلا نقّشو رمض ةبوزشو اًبوش



 نعت

 ىتاسملاو ةاعسم اولق اذذ هلثم هتبقر كف ىف دبعلاو هتاقَدَص

 هتبلغ ايعس لجرلا تيعسو وشلا يف ال ريخل ىف هب نوديري امف

 © ةاعاسملا ىف

 1" 7 .٠ 3 لآ

 هفرْضَي ىتح هعدص اقَش ءىشلا قش فعاضملا ىئانثلا ثايب
 ةقشم كيلع رمألاو َعَلَط بانلاو قفلاخ نيملسملا اضع ٌىجياخلاو
 هاك نشوا ايئاج ىلا هفح ”عيفا[للم انعقع فلا كارزضا

 هلثم عمدلاو ةرع هبص بارتلاو بارشلا ىلع ءاملاو اهقرف انش

 1 هلك ءرشلا لش . طغ مونلا فو توص اًميضش هلببب مشو
 كالا

 عمتلا نيعلاو تلطب اللش كديلاو ةفيفخ ةطايخ هطاخ بونلاو 0

 000 الإ ركشو رقت .اًناتشا ءيشلا تشو وفن  لثم

 نيالح ةفستسسا يملا سنو صششلا هنمو ضع اصش ءىنلا

 00 ال7 لكر اهسبي ا نتشا ةراوش ءئىشلا وشو هلثم .ضرالاو

 نَقُنأ نرقلاو جمولابو ةكشلا ديمو عبق لخت حالسلا قو ىقيأ

 هطاخ بوتلاو علظ ريعبلاو هلقم لالخ وأ نوعي بوتلاو خنعطلا 5

 اهعطق 8 ةراغماو هحرج اًجَش هحشو صرحو ّلخَب اكش حشو

 هتيرض الأب بارشلاو هنَقَرَح ركَبلا ةنيفسلاو هتبّثيل هبرض كتولاو
 اذش ٌنَش) ةّجشلا رثأ هتهبج ىف ىقب اًججحش َحَشَي لجرلاو
 بان خش لعف ىلع جحصلا حو «كيدحش وهش هداك

 7-0 00 هعمجو نم تاشلا خراشلاو عاط ها 0 20

 15 لجبل عفترا اخوُبُش ُلَبَجلا د 1 ترج ريق
 ةرهظ اًحبش صخشلا كل مبشو * اًربك عفترا فنألاو ربكت



 مم

 اًرطس هبو هيلع اًطسو كلذك ةباحلاو ةرهس :ىهف اهيس لهس

 ىلع ْلُكَفلاو ليخلا ىلع هيكي عفر سرغلاو هّلذأو ره ةوطسو
 ءام يرخئاسب اهجرف* ىف هدي ناخدات سوقا ىلع ىعارلاو هنو رص 4

 7-0 نعَبأ .سغلاو بشن اذا هيلا ارضاسا ىو ميتل لكق

 5 سشارلا يف بارشلا راس هنيع ىف ءايلاو واولاب لعق ؛ةيطخلا قو

 اه روسلاو ظتاشلف : نعطب !اركلا, ىف عاجشلاو عفترا ةروس

 اهيلع لسَتكي ىتلا ه[ة]ةيرط ىعو ةريس ناطلسلا راسو امهالع

 باس هنيع ىف ءايلإو «ىَشم ريس ىناملاو روج وا لع نم
 ةَحاّيس صرالا ىف حاسو اءانث ثيح م اًييس ياحلو ءىلالا

 رو ملسو هيلع هللا ىلص دّيحم ةَمأو بقرتلاو دبعتلل اهيف بهذ
 ءابلاب لعف «ضرالا هجو ىلع ىرج اكيس ءلاو !ةحاسلا نمل

 درسوا 0 امس  القعم ءايلاو واولاب لسعفو نيملاس واولاب لعق

 «برسيو دوسي 2 هبوث ارسو ةكورملاو ءاضسلا عمج ةوآرسو اورس

 اهيف ىضم اًيرس صضرالا ىف ةرجشلا قر ىرسو درج ب

 15 ةاضس اكسو هكسو ىخسو كلذك ناسنالا ىف وسلا قرعو

 رهف .ةيثو ملأ نم عجوت ئكس.ريعبلا ىضضسص ىلا 00
 نع نلمزلا ثفشك يكسو وكس اهتّيَكَسو راغلا صوركس يس

 تيلسو هكرت الس ىلسو ةولسو ا ىشلا نع تولسو رم

 انينع اهم كابلك ىهف اهنطب ىف اهالس عطقنا ىَّلس ةاشلا

 90ايبس وهدعلا ىبس همال ىف القعم ءايلاب لعق ءاهالس تعرن

 هب ,تبقذ ؛لجيلا بلق ةأرملاو هتلوواذلها نا هي

 ىفو ٌّرشلاو ريخلاو رمالا ىف ىَعس» هَتَحلب هش 300
 ىلو ةياعس ميقلا ىلعو ىشم اذا* اضياو اًيعس داسفلاب ضرالا +



 تا
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 ادهن

 طخاسو 0000 ا مقسو مان ٌكض اًداهسو

 رف اًنَفَس ءاملا تنسو ىضر ّدض اًطخَسو اًطُخس هيلعو ءىشلا

 ّلعف "دال نمر تعج انس لاس: ضم هنم ورب

 01 الكا ىف لضم نع نم ِمَلْقَع بعذ اَنَّْس هب
 اا دلل بأسا لَعَف ١ رومهلا ءاهرمت ئرت نفعض- للا
 000 |( للسف ةيقو ءالوس هللا لسو . :ةلتق ىح هقنخ اناس هتأسو

 اراتتلاو ةقرخل ءىشلا رانلابو اهعاتباو .اهعاب ةَبس ريكلا' اَبَسو

 نيا تفس ّلعف «ثذحلا لاني بذاك 37 نالفو هتع3ل

 . حيرت ل بارشلا نم بّسو رافظألا ليح 0 0-0001 7

 ال00 لقلا ءاس٠. لح  ءاولاب التعمو ؛ هلم م ىنشلا متسو

 0007 داس لكك همال ىف واولاو ءايلابو «وس حض ةريغو حبق

 00000 0 التلي واولابا لخف .ءقشنات ةسفن ىلا هدم. اًواسو' اًيأس

 جيرلاو دب هانا كك مراسنالاو هعايتبا بلط اموس ءىبشلاب ماس

 ىلع تماد اماوسو اموس [مزاعنالاو اموس نوكس ىف ترمتسا لبالاو

 غلسو اطايسلاب هببض لجرلاو هطلخ اطوس ءىشلا - الكلا

 هيف كاسو وفق باط ءىشلاو سلس قوس قّلخلا يف بارششلا

 ءىشلاو ضرالا تّحاس هنيع ىف يلاو واولابو ءاكوس كاوسلاب

 املاس واولابو ءاهيف قرغو تقرع انخوِعَسو اًخوسو اًكيس اهيف

 ةأاق نم الجر تفعض اسوس ةبادلا سوس التعم للعفو ّلعف

 ايهتّيعرل رظنلا انَسْحَأ ةَسايس ىعارلاو .ناطلسلا ساسو هيكروب

 ءمال ىف واولاب لعف 5 هتضاير ىسحا ةبادلا بكارلاو

 ليللاو اهظحل َرَثَق نيعلاو هجاوما تنكس اًوجَس ركبلا اكس
 انئاو ّلَقَع اوهس ةولصلا ىو ءىشلا نع اهسو هير تنكس
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 معز

 هتريغ اَعْفَس مومسلاو رانلا هتعفسو قش تنك ةفاتس دس
 وا هديبو هتمطل لجبلا هجوو اهتمطل اهبئارض ريطلا  راوجو
 تعثَسو هسفن ىف دمّظع وا دّتع :ناطيشلاو هتمقاخ تذنخل هطلت
 ىلا اهذاوس برض ةعْفس شحولا رمحو قّدوسلاو رذقلا ةراجح
 اضياو تبل ام ىلع ىنقتاو ةحامس ءىشلاب ىل حمسو ةرمح

 ينس للعفو نيحف ' عينا دقلو اًكيس ناك امو قاضعَأ

 بيكو ةتئاخاس هريبغو نكسو ءاملأ ىكس :هفالخب لعشو

 هبلغ اهفس هبحاص هفسو تري ّدص ةتطس هئيش ال001

 ملح تض اًهفس هفسو اًهيفس ر اص ةقاَفس ةفسو ةهقاسملا ىف
 ىلع هالبح :ىلحو هيأرو كله هسفن هفسو كتل ملوقلأ الحأأو

 موقلاو افأقق نيعلاو رامسمب 20 2 ءىبشلا رمسو هفسلا

 لعف * «داوسلا ىلا برض ةبمس رمسو نوالأ رمشو امتد ارمس# 141

 :ّبادلاو رشيت ةَسالسو اسلس ءىشلا سلس فالئخاب لعشو
 مخحاس َلْعَف ءهلقع بعذ اًسالس ناسنالا سلسو هريس لهس

 خجامس ءىشلا مهو هداوس قتشا يكسو امكس هريغو ليلا

 اكس ةظاقس طقسو هناسل ايي ةطالس طلسو ىنسح ّلض

 للعفو ّلعف «فخ برقلاو هلقح قى , اقكسو ةفاكس فخكاسو

 سجس ةق.ءدلتس ربخ يحل ل سيت فات 0
 ادافس هاتنا رئاطلا كفسو ربغت اسكسو اسكس سكات 00

 فخ لعلإو هب َعلوُأ اًكَدَس ءىشلاب َكَدَسو هريغل نيس
 ءاسيب الغس ريغسص لك ل 3-5 اقنس ةبادحلا قيل ةيف

 نا

20 



60 

 م

 رهنلا قس ركسلاو هدس ارْكَس ءىشلاو بابلا ركَسو رّيغت اًضَنَسو
 ركسملا ركسلاو اركس مَع وا بارش نم ركسو ةبّشكلا ُلفشو

 30 نا ادخس ع ناسنالاو تعاطا نفسا تركسو

 عازاج هنم هللاو أزهت ايرخسو امك د هيلو شمر كسا كسلا

 ترج اًكوهس باودلا تّكهَسو مسالا ىرخشلاو كسلا ءارج

 كَسرلاو تعرسأ اضياو تحس اكيس بارا جيبلوب اقبح ايدج

 ناسنالا حير تنّكهَسو هقحس لبق هرَسك رطعلاو اهباصأ نيعلا

 ىفدنا كيركس ا ءانملا مكسو ريغ وأ قرع 3 تريغت اّكهس

 اًضْلس ةبادلا يلسو متعاو مدت مدس مدسو هيف عقو امم

 ااا امدلل ديللو هفشك راهنلا نم. لييللا هللاو هدلج طك

 جيولاو هنم انجرخ وهشلاو هقرحا تلج ىلاو هاناعون اهعرد

 ءاد اهدولج باصا ماو ريعبلا خلسو هب ترم أم تا

 افكس ةاشلا رهظ ىع محشلا فكاسو شيرلاو ربولا فتني

 لف ا فحسو هزرخح ميدألاو تمتوص اًفيكس ىحبلاو هعلق

 ثيدلملو ةءارقلاو اصعب هضعب اهقلح عبتا ادرس عردلا ترسو

 :قعمالا تيكلسو هعلنتنبا !ىرس ماسعطلا درو يكلذك ماسدصلاو *

 جلسو تبت ومنو مّلسلا اك داع ةنينوطي تفلت ءا جال اكلم

 هستاسو هركاع برض اهتس ىراسنالا هّتسو هعلتبا اًجوُلس ماعطلا

 0 بلكلا مرسو اهتزيجع ةأملا نمو هركع مظع اهتس

 عطقنا *قانلاو هتبنرا تععطقنا امرسس فنالا مدس هجيف

 اًلاقسو الفسو اًلفس هملعو هقلخ ىف ٌلفس ليعَشو لعف ؛ اهتوايح

 عضّتا ةلافس لفسو هلقسأ ىلا هالعا نم لزن الوفس ءىمشلا ىقو
 س3 260 - 5 ع 1 1 2-8 > 4

 ففسو هبرض اقفس هنيع وأ هسأر ففسو ةعفر دعب هركق



 معا

 تمعَسو هت هاقك ىلع لجرلاو ىرخالا ىف فلاوجلا ىتورع
 اَنّجَس ءىشلا َنَّكَسو اًديدش اريس تراس اًموعسو اًمعس لبالا

 ضرالا 9 عكسو مالكلا نم هعنم ناسللاو ىكس ىف هسبح

 رئاطلا َعَفَسِو بهذ ىلا عقسو عكس نيا ىرذأ امو بهذ اًكْعَس

 5 رسب اًخونس ءىبشلا صنسو اهبرض اًعفس هتبيرض جراوخل نم

 «هب نميتي هو كراسي ىلا كنيمي نع ىرج ىظلاو رئاطلاو
 هكقفسو ىَرَج لئاس لكو نيعلا هتكفسو اًصفس هعمد حعقسو

 هرخآب هلوا لبق اًعحَس هقطنم ىف عجسو هارجأ احوفس هكفاس

 ئفو اهدلو ىلع.اهنينح:تذم.ةقاثلاو هتوص, ىئفاانط ا(

 و رفامل رفاملو طشملاب هطسب اًجحس رعشلا ٍمخحسو ىكصق ريسلا

 برحلاو هطسب اًحطس ءىشلا مطسو ءهرشق ءىشلا ءىشلاو

 مدسو اهَحْبَذ تعسأ اهريغو ةاشلاو اهيف لتق نم تعجاضا

 اهيعار اهحرسو اًحرس ماعنالا تحرسو هكبذ اًحدس ءىشلا

 اهنيغو رادلاو ةقكرح تبعذ اًنوكس ءىشلا نكَسو ىترت اهلسرا
 6 فهسو* كسلا .هنم مسالا. نسنأ اًنوُكس ءىبشلا اكو 130

 سيلا ةمسو ا حاص اًفاهسو افيهس ٌبُحلاو برطضأ اًقُهَس لينقلا

 بذك اجوس* يرسو الالك ةياغلا اَعْلِبي رث اًهتومس ريعبلاو ؛ 140

 فلتخم ىنعم ٌلعفو لعق «تّدتشا اكيبع جيرلا تيحاهسو

 هيركم همجاسو ىرج اًمِكاَسو اًموجاس رطملاو عمدلا مكس

 90 اريجس ةقانلا ترسو وغرب ال ناك اذا اًمّجَس ريعبلا مجاسو
 رجاس وهف ًالتما ءانالاو اهتدقوا اًرجَس رانلاو اهتينخ تّدنم

 ةريح اهضايب طلاخ ةركس نيعلا ترحسو روكسم وهف ةالمو

 ةخاتس هريغو نفذلا خنسو يسر اَخوْنُس ملعلا ىف ْحَدَسو
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 ا

 ىري ءلئاو ليللا  راتس: تحت .اجدلا نك اًيإديزأ اندكم ىقل

 ' كلذك اهباصخ ةأرلاو هب فقلع ايع هنلازا اًنّلَس ءىشلا تكسو

 01 0 ندلف 2 0 ل 5 ىردلف تيتو

 اهوك توكأ 0 اقيرط لح 5 طلاب بلا ترس ءىشلاو

 ب لا 2 7 2 6 - >2 20 2 كا

 550 ا هتققد اًنفس بارتلا ميرلا تتقسو اهَحَلْصا

 هَترشَف ءىشلاو ةنيفسلا هنمو رم هيغ ىلع ءىشلاو نيلث ىتح

 الإ كلش قرنا جستملاو نيبيلاب هدرب الكس ءىشلا لكسو

 لجولاو كلذك كلخلد طوسلابو اهميدأ تطشك صرالا حيولاو هلتغي

 ّنتشا اليكس رامألو اهرطم رزغب ضرالا هامسلاو همتش ناسللاب

 امِهلْيَذ دراكولا 5 2 0 ايكحاَس ءىبشلا تَكاَسو هقاهن

 اللعس لعسو . كلذك .ثوصلاو هحخامس برص اًضَمس هضم

 عمدلاو مدلا كفسو نكس اتوكس# يصخلا خا ىكيرر» كاس
 2 © ل

 يكس ءاماو عمدلا بكسو .هنم رثكا مالكلاو امهارجأ اًعْفَس

 ايفر اكومسو اًكفس تاوهنلا هللا كمسو انهيغ امهبكسو اًبوكسو

 21 افبس هيغي بعذلا كبسو .اكايس هل تلغج تيبلاو

 . قبسو امهنانسأ تممت* اًعيلَس ةاشلاو شبعا غلسو ةكيسملا :ق

 رطخلا فبسلاو كلذك ليل سوفلاو مكقت اقبس ءىتش لك يف
 ةقدسلا': مّنالاو 0 قرسو ليطلا ةياغ لاط اةومس ع يشللا هلكسو

 هركي ام هعيسا اًتلس- ناسللاب هسقلسو هريغو عمسلا ىف لعتسم

 ىّدحا ليخدا اضياو راخل ءاناب هّكبط ءىشلاو هبرص طوس ةئامو



 اناا

 اضيا ماعطلا ةلكو ماعطلا لجرللو روي ل هنؤلاو هلوق لثم هل لق
 ءددحم ةلكا اصيك ةماعط صاكو هب. .لتق (نالخبا نالك )0

 نيا ميستت لاكحاو يكل نبك دانك ل ا كمل

 ىلع برعلا رثكاو مه اذاتكو ادرك ف[ا]كيب ناكر لا فيس توم 1

 ة«وليقتسم ىف داكي ىلع اوعيجاو تدك لوقي نم .نمو تدك

 هل تلعج اًينكو اونك هقينكو هتونك همال ىف واولاو ءايلابو

 هريغو نيحلا الك همال ىف واولبو ءهترتس ءىشلا نك 003

 « رئتكا اًوُشك محللا اًظكو رخلت ذك

 نيسلا

 10 لاس ايهريغو احوكس عمدلاو رطملا حس فعاشملا ىئانثلا

 ايكشر ناب ةكيكحسو اكيحس ةاشناد هبص هيرجح ث ليل

 قي دعا ,اهيببص: ةيهكلاو بابلاو اهقرَح فيض اكس رثبلا كسو

 اهقوف رغص اككَس كسك نذألا نتبّكسو ايريس عا وا
53 

 ىو ةنبسلا ىف هنعط اضياو همت ابس هبسو. ايخايت ل

 15 ءاملا ىف حبس ٌللعف محيحصلا ىتالثلا ءربدلا نم رعبلا سرخ

 كىلقلا ىف ميجنلاو فرصت اًكبس هجئاوح قو اًكبسو ةحابس

 هند اطس بانكلا رطسو 50 ل يرجح 3 سوفلاو ترج

 و ةوالكلا هنع تيهذ نيللاو هوش اًطمس ىقجا 00

 0 نيالا تّمسو .اهاخرأ اَلْدَس عشلاو بوتلا ل00 0

 90 سيفلاو تننغ خب رادو تل ءئشلا ىعو بعتلا نع* تناك 1

 هتيفخا ءىشلاو هاج اًرئس هحبع هللا وتسو هسأر عفر ةريغو

 .ثدذأو مسالا راتتسلاو رثسلاو



 ا

 د

 2ك ىشنلابو مدح 0 حبق راص و دعبلاو هنوشب تريغت ةرببغو

 كلو دما نطب ّق اهمك ةسمكو - 2 اضياو هب تلي

 هيدي 00- تنلابقأ اعوك 0 1 دعب 0 07 أ

 ا نمت 2 اًكسك * 0 م مناغا اترك 0 9 ماهبالا

 دم

 للعفو لعف 0 فنلا خَقاتك ع ىشلا 02 ل 2 3

 فلي

 لجيلاو غلبي مث ناسللاو عطقي م اًيهكو ةماهك مهسلا ميك

 قاوبغا ةيوكو انبهك ا 377-2 حا ناسم 00 نع 1

 هطسو فيبسلاب سك ىنعم فاالنخاب للعفو لعق زومهم لا « ناوس

 عع ن

 الع ةأّشكو انتا للعطلا نم ىشكو هلكأ ماعطلاو هعطق ًاشك

 اا3 اذيع 8 التعم ءايلاو ههنم لخا اك ماعطلا نم َرأكو 0

 اك اناس ّلَعَك ءباه اضياو عحتراو عجر ةَتيكو اًميك ءاك

 لعق ءرطملا هديل وأ هباصا شّطَع نع 1 وكلا

 ىو ةحواكملا ىف هبلغ اًحوك هبحاص لك هنيع ىف واولاب التعم
 اك ااا ناكر 'انهب لعف اخوك ىقنالا 0 ةيصاخملا

 ةنايكلاو لقك ع 0 ىلعو للزي ل اضياو رق رمالو ثدح 5
 ىركلا دنع ِهبنَذ ك نسيقلاو !اهغلا اريك ةمامعلا ركو ةلافللا

 الا اك لع همال ا ءاولإبو ءاهماك اًشوك ن اقالا رامذملا شاكو
- 

 ىسكو هب هتحدم 0-0 كالا ةوسك هاسك هءايلاب املاس لعفو

 وانلاب كاوك لعف همال ىف ءايلابو ؛ فّرَتلا ءاسكلاو فرش ءاسك

 وه ىلكو هتيلك برض اًيلك هالكو ىوكمب همسو وأ هقرحا اك

 لاك كام علا ٌةياقك مهملا هللا ىفكو اهيف عَجو هباصا

 ؟. مالكلاب لجرللو اليك ماعطلا لك هنيع ىف ءايلابو «تاف :ىشلاو*
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 زد“

 دنع يعمد .نيعلاو هنانسأب هرسك .امزك ءىبتألا ىكو نهج
 ّلخب ٌليجيلاو ارصق امرك ىيلاو فنالا مزكو لظنمل فقت

 توتاتاسأ اسونك ٌرقبلاو ءابظلاو هكسو لازا اسنك ءىشلا سال

 تحت قراردلاو نيغ وأ رجش نم اهرتسي ام وهو ساقنكلا ىف

 اريك نمكو هرعش بهذ اًسْنك *بادلا سنكو كلذك سمشلا

 فنالا مشو دمرلا يعيب تيدج سك تّدمكو رئتسأ

 اضياو هيسح صقن لجيرلاو عطقنا اًمّسشك مشكو هعطق اًمشك

 نونسلاو. لكلا اهيف لعج الصك :نيعلا لكوا 220- لرغ

 الحك نيعلا تلحكو ربكلا نم* سبي ييشلاو عيلع تلشنشأ

 حسكو هسّنك اًخسك ءىشلا َحَسَكو اهرافشأ' .كبانم تدوس

 عنوم اَطْخأ نتاضلاو هتك برض اريك ريكو جرع اكسك

 َلَعَف ءةَشَرَمَك تمظع لجرلاو تحكت اريك ألا تريكو ناتخلا
 هديك هيعجو ادابك تبكو هحبك باضا كيك 000 0

 هنعو ءافحأ 00 تت او هفربص انبكا ءىشلا كلذ 5

 تقلع يدين ايي سيلا كو نيد قصن اوبك ىظلاو عج

 الامك .ءىشلا لسمك  لعقو للعفو لعق ضرس انانقا 00

 نم عتلسرا ارذك ءكيشلا ترتكو ناتخل لمكو ليثو 0

 اردك ءىشلاو ءاملا'رثكو .مهكنلا رادكنا «نشو 0 ١

 تيك لع « هلثم رد شيعلا ردكو افص كض ةرودكو ةرككو

 اعلك يسولا هيلع علكو ةمهدلاو ةرقشلا نيب كو ةممك ةبازلا

 تنتكو ٍيَسو ءانالاو كِسولا اهالعو تفقشت لجيلاو سبي

 خسو ءىشلاو تذوسا اًلتكو ٌةَلَتك تّتكو اًنَتكو ةسنتك ةفشلا

 هقلكو اقلك هجولا قلكو. . كلذك ناكحلا نس 000

 تذيب

10 

15 

20 



 تا

15 

 مص

 ةسودع طرقل هتانسا ىدبا اًحالكو اًكيلك ٍمّلكو حرج املك

 مهودرط ميقلاو هترصاخ ىا هكشك برض اًحشَك هدشكو

 وعن وأ ربخ ق يس اًحدَك حدكو ع الحر ءانأ نع ميقلأو

 اا كلكك هكلكو هرسكو هشدخ ءىشلاو ضع نانسألابو

 هكتكو رجخلاب كصلا هذكلا نوكيو اضيا كلذك اديك هدّبكو

 حيل ىتح هنم لكا ماعطلاو هيف رثأ ام هسج ىمر اًصنخ

 وأ بارتلا هيلع تقس اذا ءاثلاو ءاتلاب هتكتكو ميرلا هتكتكو

 صضرالا ابدلا مثكو هنفشك هنكتكو رتسلا نحكتكو هبايث هتعزان

 هناقكا ىف هش تيملاو هلْرَعغ انفك فوصلا نقكو اهيلع ام لكأ

 تعرسأ اسكك لبالاو اسادك همزل اذاف سطع ناسنالاو هب

 قى القلي نين ارهك كهكو:> هكرح بكارلا وا فئاسلا هستكو

 3 اّضاوك ةقانلا تضركو بيغلا ملع جدا ةناهك ا

 اصعلاب هحفكو ضعب ىلع هضعب عيَج ءىشلاو لكقلا ءام لبقت
 كتيقلو اهتارداب ةأرلاو كلذك ماجاللاب ةّبادلا مقر, هبرض اكفك

 مو سلكلاب نط اسلك نايئبلا سلكو هنم اًلابقتسا ىا اًحافك

 رطقلا طخكو هعنص ارشو اريَخو اًبسك لامل بسكو ضصحلا

 يرق اصياو هدكش اناتكو افتك هقتكو اهمد.لاس اوك ةفشلا

 اذ اًيشه ىشم اضياو ىشملا ىف هيفتك كبح ةبادلاو هقتك

 هيحانج مدض رئاطلاو هرهظ لع هافتك ع 2( ةسيجتل افتك تاكل( ستكو

 ةفينالاو َنَقَح لجرلاو فتكلا عجو نم علط ةّبادلاو هناريَط ىف
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 ممزخم

 ن ام ©
 بعكو ةرهبغ يدتسي ايل اهرهظ ّك تيفقبأ خقانلاو عءايس اهب

 ََبكو كلذك اهحْيَت راص ةيراجلاو بعكلك راص ابيعك ثهَتلا
 5 ةأرملا معكو تار ام هتعتم لجولاو انهتزو اعبكا مهاردإلا

 حابنلا هعنم بلكلاو لح وهو ماعكلب هر ريعبلا مفو اهل
 مْظَع هظيغ مظكو هفّتضم ذخا رمألاو هتكسأ ناسنالا فوخلو
 هبطكب ذخا ّمغلاو ِهَأَلَم ءاقسلاو كلذك هترج ريعبلاو هعرجت

 ءانجلا ىف ماعطلاو نكد اًرْثك لاملا رتكو هتكسأف مفلا لل ١

 هكلمي نم كلم ءاسا اضياو ةمعنلا رفك اًدونك تنكر )1

 نكد هنانسا مّكقع ضع امْدَك مّككو تبنت مل ضرالاو

 َبوقعلاو هللا اهفسكو تريغت اًفوسك هجولاو رمقلاو سمشلا

 ءىشلا تَبكو ريغت ناخدلا نم تيبلاو هعَطَق بوثلاو فيسلاب
 ًاامتك ءىشلا متكو ' هكلمهأ ونعلا هللاو ههجو ىلع طش ٠

 لجرلاو سك ءىشلا رسكو هروع فشك اًبْخَك هبتكو ةئس
 ضاضقتالل امهلاما هيحاتج رئاطلاو مهمزع ميقلاو هتفرص كيري اع

 اهي ةفحلا سبكو هتلبكحب مقاس ادرك وحعلا كبكو

 كلذك ةفشلا ىلع فنالا بنو هيلع لبقا * “موقلا ىلعو باوتلاب

 فقيل ماجللاب هبذج اًكبك ةبادلا َحَبَكو اهعماج ةأرملاو

 كآ نع لجريلاو هبظع نود هيكل ىف برض فيبسلاب ناسنالاو

 هتينادحوو هللا معن رئاكلاو درئاس رك ءىشلا انرثكا 7

 اتاي

10 

15 

 و0 بوتلاو نلخل طّشكو ركش ٌتض اًرقك هيلع معنمل»و كلذك اًرفك

 ثالث اهبلح اًذشك ةقاتلا تشكو :هعلخااطشق 00

 نع برحلاو اًبضغ وأ امسيت هتانسأ ىدبا اشك مشكو عباصا

 لك هطلخ ءىبشلاو :كييح ل هلك و اهترش 58 انيبلت



 مهو

 © عرسا شام ّلك نم اًنايكقو اًيدَع شملاو

 تاكا

 ” الا | نعو مكوت افك ءىشلا ىع فك فعاضملا ىلا

 ىوخا ىلع ةطايخ تفطع بوثلاو كتفرص ءىشلا ىعو اهنع 5

 فيثَك ىهف مَرَق نم اهنانسأ تطقَس ةقانلاو اهتجَرْشا ةبْيَعلاو
 00 031 اكو اهجيرخ دنع هزت :تتوص كنلاو فاك لمجملاو

 00000000 لكأ اسياو كجت اشيك شكو يعج بعت
 ّوكو ايّلعلا ىلغسلا هنانسأ نمدقت 0 دفسك و

 "0000001 لدببو بلص ءىشلاو هثدعاسمو ةيخ نق ةزاوك 0

 ةقاتك ةيحللا 3 نربلا ةّدش نم عجو ازازك زكو هتقيض

 ءىنثلا نع ركد ةقر الو لوط ريغ ىف اهثابن رثك كونو
7 
 ظكو 2هتقكس بارتلا ندلاو ليعر وا تلط ف حل انك

 ا 0000 الك مغلاو رمالاو ةمشبلاك ةظك لكألا ةرثك ىم

 ركبلاو 1035 اًميشك اهدلج ىعنالا كي هتدرط لجبلا

 اا 01 دكر انهجيرخ دنع اهران ترص دتيلاو ردع

 1 5 ةرجو بطولاو تلغ رثقلاو* ريدهلا نم عفرأ وهو

 0000 00 تعب ال شيجو هتوح انك ءىشلاو كلذك

 اا ل سكت ةعكو ةعاعكو اعوعك كو بد نالف ىلعو 0

 تيدا مزجتا برص اًعْسَك مىقلا عسك . لعق :جسلا ىئالثلا
 همالك رثاب تمّلكت لجيلاو كمدق رهظب هربد تبرض ناسنالاو

 كو ةج تكالاب ةرد.سص توص اريك و فطع هيلعو عجر



 مرسم

 نيعلاو بوتنا ىضقو 0 هلثد ةأنضقو ةءاضنق بسلا صك

 ىف واولاب الثعم لعق «ه«تلكا ءىشلا تّئضقو * م امهريغو 4

 و9

 ىدتها ةفايق رثالا فاقو قراسلاك هعباصا فارطا ىلع ىشم رق

 ع بارضلل اهالع اًعوَق ةقانلا ىلع عاقو بسنلا ىف كلذكو ةل

 ا رعشلا فاننا ءابوقلا يا و اًبمَق ءىشنلا كا 50

 اَسْيَق, اسوق ءىشلا ساق هنيع ىف ءابلاو واولبو ؛هلثم اهاعقو
 1 ةواسك هربغو باقلا 0 ف وأولابو ؛ هرلف انيك

 ةاسقو

 تشم اضياو نتتوص اًوَطق كاظقلا تنطقو كاز اقل

 ةمّدخكلا نسحا اك انكر طاشنلا نم هوطخ برق شف َلْكَو

 10 او ءاعزبنلا توبقو رشق تعول 3 0 هجولا ' توُشقو

 واولابو «عفرلاب هتممُص فرحلاو كسفن ىلا :«تيمص ءىشلاو فورعم
 ٌباودلاو عفترتل دوعلاب اهتيرض اًوَلَق ةّلقلا تولق همال ىف ءكيلاو

 ثواقو كلذك هَنثَأ رامضلاو اهتكرح اهتولقو تمت 03
 لك ءشلا "كيلقو 'لقم ىف اةمتحابط' ايكو الق هتيلقو ءىشلا

 15 تيصاقناو اضيق نسلا كصاق' هكنيغ 0 ءايلابو قطعا ءالقو

 ةنيقلاو كاذجلا نيقلا هنمو ةكلصا ةتايق كيشلا نو د

 نميا ما. تلقو هكلصا ىأ ىيقلا نع كنا نق لاقيو ةمألا

 9 اهتانيز قوس هيلع اننا كمل 0 ةشئاع نيف انأ

 حرقلاو هصوع اًضيق هّصاق» نيف هلَبَج ءىشلا ىلع ناسنالا هللا

 و0 هعنص ءىشلاو مكح ةءاضق 0 دمال ىف ءايلابو* ءابقش كيلا

 0 ةللاو ثوبلا هيلعو ةهكملعا اضياو هب ىبضوأ 2 كيبلأو

 ءامهنم كف رمألاو لمعلاو هنم نيجرك فكل 3

 0 ىَذَق رذقلاو ماعطلا ىدق التعم ٌلعفو املاس 0

030 



 فلي

 اندر

 ىبصلا نسأرو كبعيببصأ نيد اًنييدلجت ةحاررسلاو ة-لمقلاو هللا

 ةعاصق مدغلا 0 دهسا تابقلا" ةللاوز7 ققكلا سبب عن رض
 نووجام ماس دي

 زخنانق قع ا انوتق ك.ديمأأ ننقو عيصق 1 بابن مني مل

 5 ادعلب ليعفو لعف ؛هنم هتجوز حاقل عرس اضيأو هدلكأ لق

 ءىشلا لكقو نبي اطونق طنقو ذب ىمر احوزق هلويب بلكلا

 الع ال8 نانسالا تحلق لعف :ةغل لكقو سبي 'لوكَف

 تير اًعَدَق نوسمخلا ىل تمدقو ةغل اهلك ككل
 اسعق سعقو ءىشلا ىلا رظنلا ليط نم تفعضص نيعلاو ىنم

 تعفقو 6 رع هنمو تيبث ايققلاو رهط لخدو هردص جرخ

 مكاللا منقو امهالمعا .نم توونأ نذل تضيقت اَعَفَق عياصالا

 هنانسا مدقمب لكأ اّمصق هريغو ةبادلا مضقو ريغت اَمَنَق هريغو

 كتظفُتلا كرذ افّشَق 2 همدق نم اح لدعت امضق فيبسلاو

 نذألا تقنقو جرعلا اوس ع الق لقو ١ ةشيخأ قلنا ءالضيأو
 اساس

 شضيبا سوقلاو 0 :رمكلا ضخ كَ مسجكالاو تلاط افنق

 نك كلعك اطرق زنعلا تضرقو رقتسي م اَقلق قلقو دافق

 أكف نفض مل ا مو كلذك اهريغلو ناتمَتَر اهينذا

 اهعءعد ينألا معّشو افضقو فرو 1 لق ةفاضق فضقو هقاخو

 بوض يا رداطلاو امونق رابغلا مناقو فلخ ىلأ هقينرأ تعجر

 لعق ءزيسولا هالع اَهَرَق هرقو اهلك ءىشلا هلقو داوسلا ىلا اًمهْنول

 هنمرك ويغ ال هترذقو ةراذقو ارَّذَق ءىشلا رْذَق ىنعمب ّلعَفو

 لعف زومهملا «بهق وهف ضيبا ابهق ءىشلا بهشو «خاسول

 ماعطلا َبأَقو رمحا اًوْنَق ءىشلا انقر هاو فاو
 لسعفو لعق « هير نم رثكأ ايا بدقو هبردش ءاملأو ى-طك) 3



 أ

 اهفصن رسكنا 0 نوسلا تمدصقو كر دسمك 1 03 ىسشلا مدصقو

 هم لازأ اش ِِ ىشلا رشقو ترسمكنأ ةانقلاو كعط ناسنالاو

 ىهْض 5 0 اههجو ترش 0 أ و ضب 1 ل

--2 
 اعد

 5 1 0 نمش ىطعا ا 00 ميحل 0 مشكدقو

 وق لك لع“ حلل ردقو ماقق يمس انهنو اهرعجاب تخكطلت
2 7 

 ناسنالاو رحقب هلعد ع ىشلاو فيض قزولاو ةرهقو ىهكلم ةردق

 سرفلاو ل امهنذم م1 ردقو هةلش فرعيبل هر يح ءىبشلا

 وأ هلاذف برض لزق سا[ رسلا] * ّلّْذَقو 520 عقوم هالجر ترعقو

8 27 2 
 10 لعش وأ لوق ىف الطق لذقو ةهناعيت ىللجولاو هيلع ماكاللا ىقلا

5 
 90 2 كات 2 د ِ- 5

 يل ميجنلاب مصكلا َّلْنَق انمكأ راج ميصخلا ام اذاو

 ايعطق اَقْلَك ةفلقلا فلقو اقشنا هيغو افصق ممرلا فصقو هلثم
 2 د هند 5 عدلا س# كك

 5 ماععلاو هنؤلق نتيميظع اهغاف ىبصلا فلقو هعلق رفظلاو اهلصأ م

 برشلا عنتما اضياو رتف اهومق ريعبلا هِمَك» ابصخا شيعلاو

 ىرخا رهظو ءاملا ىف ةرم سمغنا اَهِمَك ءىشلا همقو دورولا دنع
 سا

 ةتتنا رعشلاو اعرق شبكلا عرَقو عرسا اعْرَق ىبظلا عرقو

 للعم ٠١ ظلعر ١لاذط «قيع فيش ٌكمَقو بْلِص ادومش ءىلدلا نحل

 20 مس نم هدسفي امد هطاخ اي ءىسشلا تي 006 لسعتو

 73 َس طل ناسنالاو امذ وا !اديَح بسك اضيأو ريغ وأ

 لعق ! سيو رمملخ ةباشق تاشقو كك هترذق انا هنابشقو رخق ابّشق
2 

 ءاملأو هفوج 0 امد و اهغضم ا هرج رهعبلا عصق لعَفو



 اذاي

 نر“

 سمّقو بهذ اًنوبَق ضرالا 2 وبقو بو اًناَوقَقو ارفق زفقو

 اطبق ءىشلا ظمقو انا هتسمقو عفترا رث سطغ اسومق ءاملا ىف

 هلثم اًطْفَك اهطفقو اهدفس هاتنأ رئاطلاو هّيلجرو هيدي دش اًطاَمَقو
 ناكملاب ىطقو ناصقملا امقو نيملقلاب هصق املك رفظلا ملقو ١

 صتقو اصامق مزل اذاف اًصمقو اًضصامق ةبادلا صمقو همزل اوف

 سلقو رهف امسق هيسقو مسالا صنقلاو هداص اًصنق ءىشلا

 ىلا ةباكسلاو ضماخخل ءامل وهو سلقلاب هقلح نم ىمر اسْأَ

 دلجلا ىلع اهعمج هغباصأبو هب رضا اًضرك ناسللاب هصرقو كلذك

 نلقلقو فنلا تسلقو هات ناسللا نبللاو بارمشلاو هسملاف

 لباقغلا وهو حّوقلاب اهبيط اًخرَق رذدقلا حرقو تتثغ اًصلقو اًسلق

 .رتجلا فطقو* معا متقتلاو برشلا ىلع اكت اكْنَق مَدَق
 عاتسنالاو ةتيمر ءىشلاو. هيغو هذيص نم هب ىمر اًفْذَق هيف ام

 ةعيج اًباطت ءىشلاو سبع اًبيطق بطقو هيلا هتبسن هوركلاب
 هسيدايو هيلجر طبر اًسْفق ىبظلا سققو فج اًنورق مخلا ترقو

 ىنعمب للعفو لق «يلض ةذحاستو ةخوسف ءىشلا حسقو

 ملغسلا سبقو طشن اصَقق صفقو بثو اصْفَق صقق فلنا

 اًلدَسشَق هلغقو حاقلالا عرسا انيق ليكفلا سبقو هبلط نسق

 ىذرتسا اَقَلَقَك قدع ىت لك ةفقو فكلا نطابب هسسمأر برض

 ىف ماوقلاسك اهلجرَأ رفاوح ىلع يقال كيابقا :هتارادالاب :ةكعتع

 فارطأب هتذخا ءىشلاو طشنو فخ اصبَق صبق» ىديالا
 ليكأ نيف هدسج هعجو اضياو همر مظع اسصبق صبقو عياصالا

 مطقو همعط فرعنتل هنكذ ءىشلاو ضع اًمْطَق ليحفلا مطقو رمتلا
 ' بصَع اضيا لجرلاو دتوؤش تّدتشا هييغو ملقغا اًمََق لبكفلا
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 هعطق اًبضف ءىشلا بصقو تام 0 ب كر تس 0

 بصقو !هتزسك ءىشلاو هريدق 0 52 هتولص: تقلا
 جيبقلاب ناسنالاو يضف ل ىستنلاو 0 اًبيصق _

 ةورولإ ]+ نيع كيلا عنتمأ 0 2 0 ةاشلا رزاج ديول |

6 

 اينكع يفك ةركاجلا نم عيدعلا نتعقو نا 2 اًكَلق

 نع الجبلاو تردص انا اعيبق ريونخلاو هبرشاكتشا | 5 عبقو

 هصيمك قف هسأر ليكمأ ا بهذ اضيأو اًعوبق فلكت هباككأ

 ءيشلا عضقو عجر اضيار لخد ءىشلا ىفو الالك رهبنأ اضياو

 كلذك هَضصعقو ةعانضضق ةنمو ههق اضياو نك

 دهعطق الطف ءىشلا ّلُطَقو هطّشك لثم اًطْشَق دلكلا طشقو

 باودلاو هنع ىهنو حلت الب اهرادا اطعق ةم[امع]لا * طعقو
 ا عم 3 0-2- -- 9 ايا

 رطملاو هئتاطو دش افعق ىئاملا 0 اديدش اقوس اهقاس
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 جيولاو هعيبج ايتيكاع ىشلا نطو فاعق وهف هر ةراكشل فرج

 ىقبأ اضياو .قتشاو ملكأ ىف طلخ امسك مصقو كلل 0 ارنا

 ةكقو اهلمح دسف اًماَشق ةلضنلاو ةماّشقلا كو هماعط ءىدر

 رطبلاو. هقير صم مغلاو هيف ام بعوتساءاثالاو هلكا 030 01

 خيشلا بحذو هفكاق تبرض ناسنالاو هب و اع بهزذت اه

 هنمو همولأ نم ميمالاو اهعيمج ىف ٌلعس بلكلاو ريعبلاو اباكق
 م خل ا د د6
 هبرعحاب تودح اييسف ءالأو بلدص ولو م ءىشنلا ابدع و ةبكقلا

 فرن

10 

 تاب 1

10 



 ا

 اًدسُهم 000 | رايكلا نيب ساجفي + رمصلا ني ينزطقا

 شاج هنيع ىف ءايلابو «تقتشا كئثاقل ىو فورعم أعوج عاجو

 كلذكو عغترا اناضيحم:اشيح نايلغلاب ردقلاو ءىشلاو ملا

 اًضْيَح ضاجو كلذك ءىقلل سفنلاو شيجكلا هنمو ميقلا ةكرح

 ةَصيِح نيملسملا ضاج ثيدلمل ىفو هنم ةميرهلا ةصيلملو :لدع

 اتج التعم همال ىف واولبو «ىنعبب ةصيح نوملسملا صاخ و

 تا

 7 اضياو هقلاس ادذجو اولج هنوللجو ءهيتبكر ,لع اكون اونجو اونج

 فنا هتيطعأ

 ١" ©ايداج تنك اذا هودجاف هللا الأ !وَدَج ايف نيرسوم اًسانأ تودج

 0 ل هناعطق ءئشلاو الغ ْ رسلا لوقو ناعفاو موت

 لل ريلت# ذك ءىش لكو ةالفلا لقو هتدوعج تّدتشا اًططَق

 قلخ ديعلا 0 لجرلا 11 هيلع قع جلصا ؛ٌّدَق مهسلا 15

 ةضيرع ايندو الم عمج اَثَك ُتَقو هلثم فيسلا لق لقو هقلخ

 000000 |ظلاي ةسانكلا ةماقلاو هسنك امق تييبلا مق

 ثيدحمل ىفو ةبثولا ةزقلاو بو رق رقد اهلحت نم تدمح [اضياو]

 ىقالقلا «برغملا ىف عقيف فرشملا نم ةرقلا رقيل ناطيشلا نا

 نع كسمأو هللا عاطأو اخت ايت دينك 0 عيحعصلا 0

 نانسالا ىف دودلاو ىرويبل رج يخلاب هبرض احق دنولا سدقو“ مالكلا

 هتقرغ ماعطلاو امهيف وق معْلاو سفنلا ىف ءىشلاو اهتلكا رجشلاو



 ارك

 لعق 7-0 2 قشنا اَذوَج غباحلا نرجو اهجرق ىننا

 ظلع "ةلوتكو  ةهلاتج وعشنلا 1 مظح ةماسج ءىشلا مسج

 َلَعَت زومهملا ءطبس كض ةدوعج تعجو هذاوس ققشاو

 َةانقَج متقلاو عرق وأ نسج نم ىعفترا اشَح سقللا تا

 : ءامدلاب توصلا عفر اراوج ّلجو رع هللا ىلا رأجو اهِقوْلُح تدوص
 كشناو بسك اَبأَج َبَأَجو ةعررص انج 2 َقأَجو نتخاص رقبلاو

 ىباج و ىلمع ىعار 4

 رخأت اج اكوا هب ىمر بوتلابو هعرص الج ناسنالاب الجو

 نق با قروش ع «كلذك ءىشلا ْنسعو
 :0ابكنم عفترا ءاتج ينجو هيلع نه انج ا 00

 ٌلعفو لعت « هلتم رمق داك 0 ىنجو بدسرش ةيستن

 1 لفك عزف اورج تةجو 50 اًنأج ثدجح

 اًقََج فج دقيرب صخغ اًأَج - لعف 2 عِجش ةءارجو ج

 فلا - التعم واولبو اهب ّلَعَفو اناس ءايلاب لعف ءعاج

 15 اًيأَج و اًوأَج اهتاباجو ةموبلا 0 جو ناوس ىق'ةيخ قر 0
 2 مس

 ام ىقآ داكحت وكم وسلا عمتسو تدضضع ءىشلا ىلعو عقرب هنعقر

 ا ا د 3 دع 0 -

 اماس زمهلب لعف ءةسبكي ال ىا ءاما ىاكي ال ءاقسو تكا

 ىسجو ام ِء ىشلا ابحت لك 0 اابو لعق 12 انناذت ءابلابو © 1832

 120 خيشلا اتهجحو تاسبي ةءاسجو 0 اهريغو دببلاو فصُل كض

 هنيع ىف واولاب لتغملا ءَسَمَح ءاملاو ْنسلا ةياغ غلب اوَسَِج

 امر ةلوج بركلا ىو فاط اناَلِرَج دالبلا ىف لاج لعق

 ناطبلاو ماوكلاو دسم ىلع بوثلاو الايجو الوَج ميرلاب ةىشلاو



 ا

 0510 2 هس
 2 ندم

 لجو ربصي مل اًعَتَح ب ردي تيبصلا هني عرجم يعطف اج
 هلجو ا! ف نياردلا ! نع ةمامعلاو هاصح ىحت اًهاج تع

 هدش ارلج ءىشلا رلجو أ لا فصن ىلأ حاج 5 د اهاج

 .الدح دج كيشاو داسلجا طظاغ اًدَلَج ءىشلا زلجو بقعلاب

00 

 مروجو 5 0 الج 0 ع لكشف هل د

 بسك اًمَرج يجو هَصرَخ ايار علف ارجو امر ةريتلاو, < ىشلا
 ىمْرت اهتلسرا رْشَج تاودلاو علط روْشُج عبصلا َرَشَجِ

 «هلثم نايسنالاو لكلا ةيكجب !يغبلا رينج نسماقا ف ترَشَجو

 لعق ّنَعَف ءبغرب هنيرش هقعرجو ءاملا تعرج ىّنعع لعفو لعق 0

 لت ؛يرظنم ةرك "اجب متايج مهجو ههجن اًمهَج هيهج
 ةعالج ةأرملا تعلو هتراجاح ىأ هلوارج ترثك اًلَرَج ناكملا لرج

 هاتفش مضنت مل اضياو هجرف فاشكنا رثك اَعَلَج لجرلاو تجربت

 0000 ا(ذج بشحو هصرح لقشا انتج عشجم
 ةمابتبجو اًيشح ءىشلا مشجو مادأ هيف نكي مل عا 15

 ًصوَجَو ريشلا ىهتشاو عمطو محللا ىلا مرق اّمَعَج َمعَجو هفّكت

 . هفوج مظع اًفوَج فوجو مغلا وا توملا دنع هقيرب صغ اًضرِج

 مل 00 نتنا وج ؟قيشلا ىببجو ماعطلا نم الخ اضيأو
 ٍفشِع وأ نوح نم ةنطاب ةقرح مل ييضرع اضياو ماعطلا هتشي

 ىف هتققاو ناو اههرك دالبلاو تيّتَع هنم سفنلاو هتقرك ماعطلاو 90

 أطبا اضياو هواذغ ءاس انَحَج لك نم ريغصلا ىحجو هيسج

 برطضا اًجَرَج ماكل حرَحو مضت اسف سفجو ءهنابنو هبابش

 ".ةأرملاو اهفوَج عسا اًرَضَج رثبلا تاخجو راج اًقنَج* فنجو



 أه

 0 0 0 1 ولج هفاكي 1 نم 5 5 0
2 

 نم سك اًخونج مئاطلا حنجو داطعأ احرج هل حجو هعرص

 ىلو ىَتَحنا هلّمعي ءىشلا ىلع لجيرلاو ضاشضقنالا دنع ةحانج

 5 «يغو ىراسنالاو 2 سأ' باودلاو لبالاو لم” 2شلاو لام 0

2 © 

 ليذخلا د اهنم م رتافلا ها ا اومر 8 اكبج

 لاخدالا شسحْفلاو 0 0 اكَلَح لاعبلا ىق ملِجو اهّلَسَوأ

 افيخح فو خاوج دأو هنمو [هلواام] ر هك لليسلاو 2 حلالا

 10 < تسكت «ننغ امم 0 كف اضياو كمون 3 0

 95 -ٍ قرارا ء - عه 26ه

 اشيرج راص ىنح دنككد 2 يشنلاو جلخلاو تي اشرج اهذانساب

 ىلا كيعحو ةرانجلا ةنمسو ل أريح ءىشنلا 2

 س7

 3 فلن ىفعمب لع للعفو لك و كامو ا اًيعَح

 15 6 جرا اًدهج يلا ري كلذك توصلاو مق ةراهج

 لجيلاو كنيع يف ردك هيلأ تورطت اضياو هبلأ ترظن ء ىنشلاو

 نيعلا ترهجو رثملا 0 د ىف هتغاب ءاملاو ءرو تح ءىشلاو هتيظع

 22 ص

 يفتش اهيح ةيبح . "نقم ! ]عق 5 ىف رصبت مل ارهج

 الو ةماق هيلع تسسيلو ةدرو ءاملاو هتهبج برض اضيأو ةركي اهب

 90 يّشلا ةيشاملأ ككلجو هتهبجا تمطع اًيتبح 00 0

 عقجو دس
 راوكلاو ع َعَدْجَأ راص اًعَدَج عدجو هعطق اًعْذدَج هييغو فنالا

37 3 6 3 

 ناكملاو ىداولا َعْرَجِو فعّصف كلذك ريغص للكو هواذغ اس

29 



 آ

 م

 ع

 ةلازأ املج رعشلاو فوصلا ملجو بئارألو ريطلل كلذ لصاو

 01 انج افلح ءىشلا فلجم , هعطق ءىشلاو نيماكلاب

 ةخنسلاو لكلا ترسشق ةكاشلاو هنطشك ناشلا دّلجو هنتعملق

 مظعلا 7-5 مكاللاو هنرشف ضرالا نع ىيطلاو لاحمحلا 0 نأ

 ع الفج كنك كلذ 3 لثفحو تعود دلجلا نع مكشلاو

 اذبح 0 ملح 0 ل د 5 يو

 ىضم اًحامج ةرببغو ل 3 عاضولا نى - هتمطق 0

 نم كيلا ترب لاقيو اهلها ىلا اهجوز ىع ترق ةأرملاو دهجول

 سميجو كلمت مل + فرب تخكحاويجو حامونأو حامطلاو

 130.بضرلاو هناكم ىف رقتسا رجذلو يح ني يناذ لكوا ءاملا *

 ةأرملاو كلذك اهبكر ةأرملاو تقلح 0 0 15 2-

 ةهباح عرضلاو هندصح ضرالا تابذو ةبعالم وا صوقب ا.هتلزاغ

 تضم اهريس ىف ةقانلاو عجش امسج رسجو عباصالا فارطاب

 نم بوتلاو كلل فليح نرجو ركذملا كلذب فصوي ال ةوسج ىهف

 ىشلا -ىل وه سر دكيبلاو رفتسأ د 2 ل 2 ناسنالا ل باتكلاو 2 لأ
 ساس 4-20 هم

 يعبلاو قرم هدخا ا 2ىشل هلللا فرجو انورج تنرم لمعلا
211 

 بهذا ليسلاو مهكلفأ رهدلاو ةمرقلاك ىو ةافرجكاب هفنأ ىف همسو

 ا لك امزح ءىشلا مروجو هلكا رثك ناسنالاو هب وم ام:

 باتكلاو هيف لماعب هرخا 1 ىكسا ليعفلاو تكس رسمالا ىلعو صرح

 الأ لأ يح هقالم بلولاو اهيف لهمت ةءارقلاو دقووح, ىوس
 هيحانكب رئاطلاو هفاذكيب ةنيفسلا كيح اًقْدَج حالملا فقدجو



 ازازاز>

 < هم ١

 ةأرملاو مهبَلَع ميقلاو اهكقل ابابج لخنلاو هعطق اينج ءرللا

 بَجَأ ويف همانس عطقنا اًبَبَح ريعبلاو كلذك اهلامجحب ءاسنلا
 211 27و 7-2 0 200 َس حا 2 5

 اتوثج ناسنالا ثحجو اهلصاب اهعلذ اتوتجو انتج ركشلا ثجو

 هنم ناذكلاو هتتف اضياو هعطق اَذَج ءىشلا لجو ع

 اهسنك اًشج رثبلا شجو . هتودن تبعذ اًفوفج ءىشلا َفَحَو

 شجي تودلاو ميتعامجب اولبقا ميقلاو اًشيشَج هَتْلَعَج ماعطلاو

 الالج ىلاعتو كربت هللا لجو ةكبلك هيف تراص اًشهحل ةاشنج

 و مظع ةلج هسفن ىف ءىشلاو ةلالج .نيعلا ىف كلا

 هعضوم نع لاز الوُلُْج لجيلاو هطَقتلا رعبلاو ةرذعلا طقتلا اَلَج

2 

 دكلولا نع نجاهلا تالا قدسولا ىفو دادضالا نم 6 ءىشلاو

 نم لوصت اًضِج محو ةريغصلا ةيبصلا نجاهلاو ترغَص ىا

 دج عضوم ىف ىلص اذا 0 هللا ىلص * ناكو ةرميغ ىلأ ناكم +

 هعطق اًفدَج ءىيشنلا فلج ّللعت 7 ىنتالثلا «دريغ ىلا

 هعطق اًرْذَج ءىشلا رّذَجحو ىشملا عرسا اًناقْدَجِو اَنَدَجَو

 اًسعج سعجو هعرص اًفَعَج هفعجو ارعج بلكلاو عبضلا رعجو
 هع ناد 20 دا تداءع نع

 هلام نم انلو بسك هلهالو هجحش احرج ءىيشلا حرجو تدلحأ

 اًحْدَج فيوسلاو ضوحلا حدجو هقرو تح رجاشلاو عطق

 ءىشلاو تردت اًطَكَجو اًطركج نيعلا تطكجو | انيكرح

 ١-5 هتبقاع ع ءوس ىاأر هيلا جيبقلا ناسنالا ل هيبلا ترظن

 حفجو هقلح اًطْلَخ فا طاجو هركاج لخد رتاج نينا لك

 تت مل ةقيفشلاو 'هرحنصب ةيلع بكا .اتونج هلك ءىشلا ىلع

 اموثج هيتبكر ىلع مّتَجو رهتلا عافترا رظنتنت ءاملا بوضنل

5-2 3 

15 

20 



20 

 دن
 هم هع 3 6 5 "7

 هتيطعأ ةابح لجيلاو ضرتعا هل رشلاو ضهن ضّرغلا ىلا مهسلاو
 وأبلاب ل ٌلعف «كلذك ضرالا نم ميغعلاو بَ دك ل

 ارا عمرا

 ىقحو أاوقح ىقحو هترصاخ ىأ وقح تربص اوقح هتوقح

 000 01 ناجحا لتعم ةفيع ق' ءيلابو وقح دعجو اًقَح

 ةأرملا تضاحو راجو ملط افيح فاحو هل اًفرخ لحكع اَدّْيَح

 همال ىف ءايلابو ءاهغمص لاس ةريسلاو اهجرف مد لاس اضيح

 فرصتم ريغ لف ىسع ىنعمب كلذ نيكي نا ىرح التعم
 رغيمل هياكل ىعفالا تيبس. هنمو .ضقن ايرح :ىشلا ىرخو

 ةوح ءىشلا ىيتَح التعم ءايلاب لعقد اناس واولاب لعق ءاهمسج
 دل دمأل اى ءايلاو واولابو ءدكلم ةياوح ءىشلا 5 قي

 ةاشلاو مهيبا للعب يوزت ملف نيفطع اح 0 قع هازل كنح

 رالا] روحا ينفطع- يشنلا ىلعو: ةننخ .ءتهتشا لكفلا ىلا
 20 لح 2 0 © ل | 26 26 6©-
 .ىف 5 95 12 بارتنلا * 5 7 ع 1 52 هتينحو

 : 1 ع 3 5 - 5
 ىف .واولاو ءايلابيو «كلذك ءىشلا ىلعو هاقلا هجولا ىفو هبص ىبقلا

 هلعف تلعف ناسنالاو 2 ةياكح ,بكلا انك ا

 ا لل ايكو اًيكح ردصلا' نف رمالا ئكحوا ةغلا هقوكحو

 ةياَسح ءىشلاب تيسُح التعم واولاب َلَعَمو اناس ءايلاب لعق
 هربغو كنخحلا تنحي دل تقشر ءىشلاو لجوللو د ايما

 © ةعرج دعب ٌةعرج هتعلتبا

 0000 11 اًموهجما اًمانجا ءيشلا مسج - فعاصملا ئئانثلا
 جمر ال ىنلا ٌمجألا هنمو نورق امهل نكي مل اًممَج ةاشلاو



 لارا

 00 يم. نا نياحلا شما هجشتل ك0 2
 نبردح لثعم ادصح ةاشلا تيددحو ورصنو بلح هبلعو اكل

 لبالاو هنقس ءادح ءىشلا توّدَحو اهنطب ىف اهالس عطقنا

 َناَمَوَح رئاطلا ماح هنيع ىف واولاب الضعم ّلَعَف ءرعشلاب اهتقس
 راحو نيَشطَع اًموح لبالو كلذك ءىشلا ليح ناسنالاو

 6 .سحأ :اضياو هكلم الا .همض .اضياو ةلوح رظطح اريك 000

 ناكو اهب فقر اًرْيحو ازوح اهريس ىف لبالاو هب ففولاو هتسايس
 عو دب 3 مس 53-93

 هنيع ىف ءابلاو وادلابو «رادتسا اًناتوحو انح رثاطلا تاحو

 هفد, اهيف كرحت اكيحح ةيشملا ىفو امهِحَسَن رعشلاو اكوح بوثلا

 ةدبينك اًقوح تيبلإا اح اهتزيجع كرات ةأرماو رتخبكو

 ءوسلاو هوركملا هب ىناحو ةساتكلا ةقاوكلاو ةسنكملا ةقوكلا

 مل اًسوَح سوح ءايلابو التعم اهبو املس واولابو ءهب آلَ اقيح

 ةىش هلوهي الف عجش اضياو* مدل ناكملاو : ءىشلا , لجرلاو
0 

 وهو سيلمل لمع سيح ساحو سوح نم سوحأو ساوح وهف

 تفاوج نمي ءاضلا+ ب نظاحلا ءاشيحبت ؟كترلا سيحو نمسلاب رمتلا

 بوقلاب نماخو !ةئيعر يقاض اضوح نصوح 0 50

 90 اهقترل لحفلا بيصق اهيف ملي مل ةقانلاو هطاَخ ةصايخو اًصوخ

 « هنم ضيخلاو عجر اضياو هفاخ ءىش ىع لدع اضيخ صاخحو

 دق ريبكلاو اًوبَح هيشم لبق ئبصلا ابَح اًلتعم همال ىف واولابو

 ترج ةنيفسلاو لصتا ضعب ىلا عضاوملا ضعبو اضيا كلذ لعْفَي



5 

10 

10 

 ارارك

 كساس

 0 الح لكم ١ لحألا ئهتشا .اًحنوح ا نرجو  اهبحأ اهو
 اك نم هحير تريغت انشح ءاقسلا ّن محب 5 كن علا

 اًييظحو اًيطح بظحو دقح ةنشح 0 هيف ىبللا

 ردصلا كَسَحو تبهتلا ةهوح رانتلا تمدخحو هنطب مظع

 ةلكح هناسل لكحو كوش وهو هكسح رثك ناكملاو َدَقَح اًكَسَح

 ااا نب هلاس تجوعا اًمبنح سفلا بنحو ةمكعلا
0 

 ارتح نيكنلا رثحو اهردص ىلع تلام افنح لجرلا تغنحو

 لسعلاو م قيولاو رح بح اهيف جرح أو د نيعلا تتح

 3 كثفنحو دالشحا هعجم م ىشحو ل بيك

5-52 200 20 

 ا

 ىلتمب ىنودح / عضو عض أملاو 0 ابتيهعلا بركلاو اضح

 هتبرض سأرلاو دب اهبرض 0 رجا كب 1ك هتعضرم قالو

 ديدشنلاو اهب هبضخ 0 ءانحلاب أ اد اينعماج ةأرمل أ كنحارب

 صخشلا باو ل ًاَرَحو طرض افيو فور ءالبأ نم مح معا

 لعق زمهلاب اناس ّلعقو َلَعَف ءاهقوس ف اهعَمَج لبالاو دعفر ًاَوَح
 هب تاحرف تكاح تجحاَحو ٍِء ىشلاب تح وأوسلاب 0

 .اضياو د دب تحرق زمف داب ىذ تيبجكاخو ىد 3 اضيأو

 هتمول د ثاححي اقيقح ىا ففخ ل اًيِحَح حب ترص

 هقون لكفلا اكحو رغللا ىفو ةاجاحكملا ىف 5006 اوكاح هتوكاحو

 ءىشلاو هتفرصو هتددر ءىشلاو هيلا تفرصنف اهب رده اًوجَح

 و مل ءاملا ءاقسلاو هظفح منغلا ىعارلاو همتك وسلاو ماقأ

 ءىشلا ىلاو هعضومب ماتا ًادح ىدحو ىفنلاب ءاقسلا ىف لاقيو

 رانلا تاضحو اهككن 00 هلثم“ مهسلابو اهب هنطب برص. ًاشح



 لاذ

 -- ميقلاو ايف رد نبل تاذ لكو احموام َرْوَغ 575 7
 ّ ملح ليعشو لعتو لعف ؛ يسون ءىشلاو بوتلا 5 ةلحو

 املح محو نادرقلا ر ابك ىو مّلكلا اهنع عون املحع ليالاو اننا
 هادم 5-5-0

 هغابد ىف ميدألا مي :بفسلا ةعجارم نع ن 8 .,.واصت اضياو لقع

 ,5 اًرفح ءىشلا ترقحو هملح هك وريبعبلاو بشت كل اًملح

 ناسنالا ىلع ءاعدلا ىفو اح لذ وه رقحو هت ةراقحو :

 ديصلا شرح للعفو ّلعف ءاريقت ردح ترص ىأ توقتو ترقتتح
 :ىشلا شوحو اهعماج ةأرملاو كيل هجيس ات قسحلاو

 نيعلا ىفو ةكراح برض اًئرَح فيسلاب هكرخو نسخ ةشورخ
 0 يا

 10 وتو ةهنم ك اراتخو قلق لثم كرخ سايقلاو ةكرتسو 3

 وهو نقلل ىقتعا اًدقَح لقح ىنعمب لعقو لعق «هلغاك د

 لعق ءايعرح .نتشا اًنِمَح ليللاو .ىبلا تنمَح لكك 1

 حرجلاو لطب اظطوبحو اطبح ليعلاو خفتنأ اًطبح ىطبلا طبح

 دي انييَح 000 بركلا تاسيحو كرب لعيب رشا , ىقب

 اه اضياو عيش لجرلاو كتف رملاو
500 

 ترمحا 0 نيعلا تلذحو فاخ 7 ردح رذحو هتوقو دقلخ

 بتحأ راص ناسنالاو فطع اًبَحَح ءيشلا ل نادل

 اقاض ردصلاو غىشلاو قاض اجَرَح ءىشلاو مّلُظلا نم جرسحو

 ةأرملاو هبه ءىشلاو هيلا ىثجلا ءىشلا او راش 00

 20 هنطب مظع نبحو انبح نبحو ةضيخلاب ةالصلا اهيلع . تمرح

 [ضو]خو هيلع اًبضَغ هفوج ًالتما نالف ىلع ع نحو ركضالا# ءاملاب

 لتم اًلضح ةلخنلا نتاضخو ل وهف مهلا هَباَذأ اًضرح
 هم د2 #2- 8 - 5-5

 لنع ةأرملاو ناطلس نم ا تسرق قو. حح ىظحو تلظح
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 35 د 1
 : 8 35 لا 67 5 ١

 ١ هد 1 1-7 7 5 ١

 رامثلو انيممت نضبيلاب متكال اقولح ع محلا فقلحو قلح يق

 د ا مع كح ََت هم د 2 0 - +

 ىلا مهتبلج ميقلاو ميعجاضم نم مهقاسو مهتعب امشح فقلخأ

 مهتعمج سانلأ ةيدكلا :خنسلاو امهتققد ٍسلاو نانسلاو محجاكسعم

 7-3 ثا 0 0 3 ا 2
 البح كيصلا لبحو ةرششح ىهف تفقد ارشح نذالا ترشحو

 عوقوب ضرالاو نالبح وهف كلطك بصغلا نمو التما بارشلا نم
 لكَحو ةوادعلاب لام َدَدََح هيلع لّتَحو كلذك اهيلع رطملا

 0 - 2 0 < 6© م

 خةقاذحو انلحو اقدح لمعلا هلو دتضويكاب حلل لكلاو

 52 هدا مع 20 6 0 2 : نت - 32 1 ََ 2

 راصقلا صرخحو كوبكم وهف هقلخ دكش اكيبح ةياذلا كبحو

 ليدي ةنع ةصاخ ةجشو قش اًصرح دلل ءّجشلاو بيتنا 7 5 5 5 < تهم 31210 0000

 2 ع - - ءو ع كك 2 2< 6 2 0

 امزح هرمأ ىف مزحو ةموملم ةبغر بغر حبق جصفأ جدلا اصرح

 0 ص : 3 1 . ا 5 00-0 2 يت هاش 0-0-7
 هرشق وهو هتناسح يرخأ اقسح ريثلا فسحو حصصخغلاك امرح

 30 30 5ك ل ذنلاو ع :ئيبل هكر اًكشع عرضلا 3 ل الأ



 الأب

 كلك 1 وأ فيسب امهتبرض وأ بناج ىع امهتايمر ءىسشنلاو

 اهيف ةعيرولا رذب ا ضرالا ثرحو اهكاطعأ ةيطعلاب نالفو

 10 ا كلا كح ةدوقعملا ةينلل ىو ةرينكلا تدنحو
 عه د 2 26 2 هع

 نسحا اكمح ىلليلدلا كمحو اطرض امصخ مصخو هبجوأ

 بج اًشيح نشَحَو هدب هلم كاطع اننتح 2 نفحو خياحهلا

 هلَذر السح ءىشلا كسَحو ضيبا اًطونح ثمرلا طتخو

 لبح ةبادلاو ءىشب ايييكنح اكلك اًعنَحا ةبادلاو يتلا لل ١
 ةماقاو ةعارقلا ىو هعطق امدح" ءئشلا متحوا ةيلكا

 هند ا كدقَحو َعطَق فيسلاو عروس ريسلاو ةولصلا

 اًَذْشَح هودّشح كلذكو نيمظعم نيمركم دب اوفاطأ لجرا نر
 ظ00 5 5 5 9 2

 سفح كيلع موقلا شفحو  دلوشكام دوفكم معلص هتفص ىو

0 

 بقعا سرفلاو تا لك نم عاملا خل عمنجا ليها يو

 ىنعمب ليعفو 1 «لطيشنمل هناكبف 2 وج دعب ىركاب

 9 رعالا ربحو 0 بح ا ع را يح فلانذد
2 

 ةرص ال نانسالاو كل دعي ريق ىلا تايقب ةرابحو

2 2 

 اناح ب برو هنعط ابوح ب ركلابو 56 55 - هبرحو ةربكلا 0

 الضح هيلعو ءىشلا لظحو هبلس هتيد برخو بلك 203
 3 لاب - 5 ع 3 3 2-0

 مدح كافتو عاظ ىشاماو حاكنلا اهعنذم ميالأو هع انالظحو

 دسف ةلاذنلاو لظنع كا للك نع تيكنتشا الطح لبالا تلظحو

 هبوت وأ ةعرد ناضنالاو - نع رسحو ردا ناسنالاو اهفعس

 ١ . 6 51 و 3 0 2 00
 بارضلاأ كرت لكفلاو اهقفشك باكرسيلا جيرتأو هلازأ رفغملاو داقلا

258 

 خا

 يح

 ا

1 

9 3 
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 اذار

 26 ل

 ا رح ةخمو مقاس اسرودحو هظفح ةسارح 2 ىشنلا سرحو

 "ل زمالاا

 كنمو هنعطق 0 رانلاب 1 عطقنمل هأوك 0 قوعلا مسحو

 اساس

 تقبحو كرلق أوز ' 0 ىشلا روح كلك اهتابن ضرالاو ماسلا

 نبللا نقحو موغا اًقوقح 3 ىشلا فقحو تاطرتض اقبح ونعلا

 ٌليِبْلاَو لتقل كر هنع عفد لجرلا مالو ءاسعو ىف هعيج اًنِقَح

 "0000| 2و هداص اسمح ىيصلا شنحو  .ءاوذلاب ضيوملاو هسيح

 ريغ باهذ دعب ىعب ةريصح 3 يشل لصحو كسفرص *

 ىبصلاو همرو بهذ حرطو هنكسا 01 مولا ودبل صحم

 فرب اهأْذَق تدجرخا نيبعلاو هليحو عجرت ةحوجرالا 0

 باكحلا مسالاو هنم كعنم هنعو هرتس ابكح ءىشلا بكَحو

 "رك هيفا ملاو:لبالا بالح مل بلاكلاو دوباجأ يادلاو

 طايرلاو ردولا قوحو تهداوس ٌلتشا اكولج كلخو هب رضا اًوكَح

 ءىشنلاو <ىبشنلا 0 ليي كلابو كي م امهيزذجح اقوح

 تبراق اكتتح :ةقانلا تكنحو لآ اًكوَح 6 روحو ةبلع كقيض

 راهنلاو ليللاو هريغ وا قيسب هتح اًرفح ءئىشلا وفخو .اهَرْطَخ

 اريح ءىشلاو بلقلا رمحو بانو لون اًبوزح رمالا َبْوَحو هاقاس

 : ':بطخحلا َعِمَج اًبطَخ بطخحو هاقوحا بلقلا باتعلاو موللاو اطتشا

 000 ل5 لك ىبدرو ديج ىم طلخ مالكلا ىفو اضيا' لاماو

 بطخلا ةلامحو من هنعو هعم لام هلبخ ىو بطخلا عمج هلو
 ه6 د

 دلمو اناهكم ظراجاتكاب داود 1 محكللا لنحو ةميمنلا ىأ

 د

 ايلا تخبل هتقع اًدانحو اًدنح سوفلاو ذينح لجعب

 لجولاو هفرط ىم عذدق امج ع ىسشلا فدخحو اهنقرحا شحولا



 0ظ000اا ات ات ذ  ذ ز ز راملاطوص

 ارا

 محكللا تزوَحو كبف 0 رح اصرخ هع كنتنضضحو 0

 تّذَّنَحو كح ةزلا  ىق ..مالاو ناب ريغ امهتعطق اء دوعلاو

 علا انذح قي« ىشلا لح هلضأ نم شا لس 0
 ءلحوسا انين ردح ادينوم كذحوا تلجأ هرخحأ

 نا

 نلكو اهدلو ىلع اهتوص تحكم انينح ةقانلا .ننخو كبح وف

 ٍحَحو فطع ةنجو, اناتح + ِهيَلاوأ ع ل ىلع ىحو هيلا اك

 ةححملا هنمو مدق انيلع نالفو هانأ اكح لجو رع هللا تيب
 10 ناسنالاو دورملاب اهتسق ةك[شلا]و* ةجاحملا ىف هتقبلغ لجرلاو 1 5

 هيلعو ع اًءظح ءيششلا ترظح ليف حعيحصلا ىتالثلا

 اًقتح هللا هقتحو ةريظحلا هنمو طئاكك اراظح هلوح نلعَج

 :كضخحو ةكلقلاك ايدتسم هعّطق اًنرَح ءىشلا ترخو | ةثامآ

 15 د اسنا نم هعنم اًوُجَح هيلع رجَحو ضرالا هب برض اجضح

 2ءىشلاو هلام نم 0 (اكلخ ىطقلا ٍملحو ه«بلع 0

 نصبعلا مسالاو نيرا قوش برودض صر قولا ضبحو ةبح

 رثولاو ضرغلا ,نود عقو لاقيو اًوذاف خيمرلاب عقو مهسلأو كيرحتلاب :

 ءىشلا تلقحو صقت ءىشلاو لطب فشلملو توص هلاسرا دنع
 د0 امو كلذك ميقلاو عمتجا الُفَحو الفخ ءىشلاو هتولَج ا 5

 ةنعأ علا كرك 0 لسحو 5 ام قى ءىسشنلاب تلفح

 ىفو اهخانأ ةقانلاو عرساأ ريسلا ىفو ىط اسدح سّكحو . هيغ

 هتيقلا اضياو هتينح اصفحخ ءىشلا تضفحو بهذ ضرالا



 اذ
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 مع

 «زتتكا اوطُخ محلا اظخو واج ناكملاو ىّشَملا ىف هّيَمَدَق نيب

 ُ اهدرس عردلاو ةطايخ ا ل د هتيع ىف ءايلأيو

 هثرخو ةريخلا مسالاو :عنص اريح كلن ىلثأ راخو هلصو ريسلا

 دسفو ريغت اريَخ هريشو مكللا 1 ةياخضملا ىق هتبلع

 3 ٍٍ 3 نان حي كن
 ةلخكنلا نتشح واولاو ءابلاب ال دعم لعفقو 41 ءابلاب لعف ؛ معا

 تو هانقتأ ةيَسْح هللا 5-5 0 اهرمت 3 6

- 

 ىوخو دآولا نقكع ماعطلا 0 ةأرملاو ىَبَح مكللا نم سال ارلاو

 1 نامو كلع ايزخ * ىرَخو الخ 0 -- ناكملا

 ىدخ ةلكعحم همال ىف واولاو ءايلابو :ةتساس] 520 دللا خعاطض

 همال ىف ءايلابو 5 طسبو عوسأ َناَيَحَحِو اًوُدَخحو اًيدَح
 2< ا - © 1 ّ 2: كم 2 --

 درك ل عضق ءاصخ لحفلا ,ىصخو ابيتذ رقبلا ,. دح النعم



 ادام

 ان يلا رخو
 قمح الطخ مالكلا لطخو ياقنلا كنع اقّقشتو 1 ع ا
 كلذك 0 ديلاو طا ع 5 با ا نش

 06 كلذك كرا ىل 0 ثانالأو ا 8 عمسلا
 راص بانلاو رم اصح عروسلا رضخو تاخر تسأ 5-5 نرذألا
2 

 0 ردصلاو مظعو 58 3 اب 0 - رضخا

 ٠0 لعف ا ؛ همعط و 1 ريغت اًجومُح ءىشلا ٍممخو
 لكعبف هقرجز اسكف اخ بلللا 0 كراس يح ءىبتنلا 0

 ليبالا تل اهعضاب أ اكخ 2 اكو ىيعا اوي ردا

 زعمب لسعشو لعق « هعرص ا 7 1
2 

 15 ةالفلا تقوخ * ل للعفو واولاب ا لعش «داقنا 20 124

 000 3ك ْئ

 قي ةأرملا ا تدبرج لجالاو 0 اين اه " ناكتلو

 اًضوخ اهيكو ئكللا» لطابلاو عاملا 0 التعم هنيبع ىف 0

 90 هتيلع ءىشلاو اينحلاو :نيحلل 5 انوَخ فاخو كرحت
 7 / ا 3 2ك 4 و
 انبخ باقعلا تنناخو ءهنمه َقوْخأ تءذك افوح هيحجلا هننقبذو

 يي 0 م كمال 3 واولابو ءاييحانكي كش اًناوَخو

 ام عتق اوُطَخ اطخخو نيصقنا باقعلاو ضرم وأ عوف نم هذول
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 انازز

 لور جدولا 3 نيللاو هكاير كتيباط 0 3 ىشنلا طوخو

 هعِون كيشلاو اًيطر اعيش لكأ د لكضخو ضيح بارشلاو

 10 ءىشلا كلضخو هيدحانم ندع هفطع ريعبلاو را دين م

 ةخكاشو هقش كلكتلاو هبرض فيسلابو ثكك بدَح بدخو ند

 0 ةخنعظلاو لاط ايدخ بدخو ع يشل هم ةيداخ

 هقلش قلتو ىهعطت3 يلح ء ع ىشلاو 0 ةبالخو نح كلاعتو

 ا هس

 هيصخو اهلمع 3 00 ُ اياك ةأرمل 9 تبلخو تيلكمولا ةنمو

 ملاع ىأ 0 ويت 0 مصخو موصخلا ىفذ هبلغ 0

 هعضوم نم هعرن اَعْلَخ ءىشلا علخ للعفو لع ؛ةكحلاب

 غئالخ عرزلاو كم 2 وأ ا ىدتنا 0 هتأرمأو هدر بمَتلاو

 قحخ لعد لعفو رج 2 رطشت :عالخ علو هلينس ىفقسأ

 هج“ بص ءن ل

 قوخو ةعنص ةجكلاو هقش بوتلاو اهعطق افرخ راغسالب ضرالا

 ملا ..اسنالاو كلذك كيلا ككيتع رداطلاو ىبيظلاو ريكات قرح

 عه د

 2 افرخ قرسخو ىءناكم نم كه مل اَقورَخو لمعلا نسا

 رثَخو ءىبشلا ا كدحأو لدي هءاقمو ؛« قرخ هيف لاقيو

 3 . 3 .. 5 7 ٠
2 9 ]2 

 خقاسلا تلد  ليعذ 059 سفنلاو نحكات ةريخ ردجو

 5 د 00- 0 نمخو, :ةلكخح يفر تأآلتما, ةلادج

 همس ع - - 2 3

 ». رمض ةخ[صامرخو اض[وخو خصويمخ صمخو ل نضيخو* ع

 الصح ءىبشنلا لضتح .لعف مرو بهذ حرجلاو كلذك مروبلاو

 تدسفو هدانبع تيفاضش اشفخ شفخو تفس ةردلاو لتنأ 0 | 3 0 2 3 5 --_
 - 5-5 ن - : 0

 سرخو مقلا ع عيمكي هتلكا ل ٍِع ىشلا تمضخو هنوفج

 3 < 0 - 3 تاس

 هلام ىف صقن اناسخ ٌرِسَْخو ان ةقاخ العلا عنم اسْرَح



 لال

 عبو 5 5 5

 م 2 ع 5 ع

 ىرابسنالا 100 دتايرص ءىيشلاو برض هديب ريعبلاو هيف باوصلل

 ةثاتخو اًنْنُخ تنَخو هقطع اًْنَخ ءىشلا تَنَخحو ةلعب ع ص

 5 وأ حلا ليلا للا امرا تيكا مرو"( شطختوا 1

 نع مرح امو تدرب حيرلاو هعطق فقيرطلاو امهنم رسك لبكلا

 قشناو هفرط عطقنا اًمرَح فدنالا مرسخو لدحعي رث ىا فيوطلا

 توفأ اًفانخ ةبادلا نفّنَخو اهالغَأ عطقنا نذألاو هفوْضوُع

 اًضياو ريسلا ىف اهنيل نع ىمدألا اهبناج- ىأ اهيضدت ١١ اهديب

 10 ةعارك وأ اربكت كنع هاول هفنأب لجرلاو هذم كنع اهقنع تلاما

 رهظلاو رحصلاو طاشنلا نم اهديب تيبرض اَعْنَح ةقانلا نقنخو

 هققش اًعرخ ءىشلا عدَحو فنْخَأ وهف امهيبناج دىحا مضهْلا

 هسفن تفعضو رسكنا اَعِرَخ ع 0 نجح اعارخا ريقبلا - عوسخو

 ردغلا ميقأ رتغ اتخ تَخو .عيرخ ىهف اهمسج نأل ةئرخلا

 15. اهشح مهشخو 1 رريبك اهشح 20 ردا انخ رقخو

 اهدخ +6 ىنشلا عذخو اكبر دجي مل انكنأو هموشيخ عستا

 «تكشو ةلغص ابوك ”فيسلا نكتكم لف ل عْذَخو هعطق

 جقنت الب ءىجاي امك هلق رعشلاو هطلخ ءىشلاو ا حك قلاو

 اظْلَع ابشخح ناكملاو ةهبكلا نبشكو .اهيباعشل 000

 نايك مسح ١ لذا هالجر تدعرأ ريعيلاو هلجر تم[ج]و[عأ] * 4 8.

 و هبضغ دادتشال راف 0 اي اطبخ
 ل ا 92

/ 



 تا

 نازك

 كاما نم دعيج اًشبخ هشاعم نتبَكَم لحاو. لوذملا ليسكملاو

 122. ءىشلا ىضخو شاطو فخ افيخو* اًنَحَح فكاحو ةفلتخ

 هضعب يف عفو لعفو لح .«عنم فلا نيصخلاو .ةعاق 8

 '07 بيرك عوضتلو اذضتساو لكلاب رفا اهضخ عضخ

 00 ىف عوضألو توصلا يف عوششل لمعتسي. ام رثكأ نا الا

 00-_ دنع هنطب تءبص ةعيضخو اعيضخ 0 عضخو

 ٍ تم

 2ك 00

 عضخا وهف اهنم ائد وأ ضلال ىلآ سر لام اعضخ عضخو

 -ه ع ان آك 2 3 ها

 هجرخأ رهنلا وأ ركبلا نم ٍجيِلَخْلو هبّدج اًجلخ ءىشلا جلخو
 هام 3 4 3 ا 9

 عماج ةأرملاو برض اصعلابو بذاج نم 2 زو د وعاو ننر لابو راشا نيعلابو
 0 2-80 تع اا - . 8

 هتلغش ىا ملاودل هنيحّلخو دسف نامزلاو ارح .بجالو نيعلاو

 جلخو هدووب لبق اهنع بمخا هلوش نع ريعبلا ملخو لغاوشلا

 ىشم وا لمع نم عجوت ملال هبصع ضقتنا اًحآخ ريعبلا

 رصخو هثرصاخ هنعجو رصخو :هترصاخ برض اصح "رصخحو

 ةرمثلاو بك اًصْرَخ صرخو درب ؛ ىشلاو كربلا هيلا ًارصَخ

 - 1 , 2 ب -_- مق 7 0

 هيلا 00 اروح ا ديبلاو عوج هباصاأ اصرخ صرخو فروج

 بعذ الوخ ويعبلا 0 هعطق الزَخ ءىشلا لبخو ةقلخ

 3 0 ءىشلا نوحو :دريط رسكنا 7 نامت هماتس

 مل نا تايب طناخ ةجرخو و ماعنلا ا لخد

 ,,قرولا طّبَخو* امهل ةفص ءاجركف امالجرو اهاتيصاخ نتيضيبا

 طابخل ىعلت ةمسب هم[س]و ريعبلاو هرسك ءىشلاو دهضقن اطبخ



 رك

 تقسخو' ةرصع اًقنخ قل قنخو : لمح كَل للا

 اَقْرَح ىنرَحو ففن ةيمرلا نم مهسلاو ترثأ اًقَسَح اهمسْنَمِب ةقانلا

 وأ ةيمر ىف لفن يدا يففكلاو كلبك ام مورد نأ لاقيو هلتم

 فرخ لاقيو* د رئاطلا رئاسو ند اَقْذَح ىزابلا قّدَخو ضرع«.

 ة افضخ ريعبلاو ناسنالا [فض]خو تدحا نراستألاو ريطلا 5 ّي

 مالكلا َتَفَخو هعينص ناتضلاو اًنَثَح ىبصلا نّقَحو طرض

 هنم سْغَبلا توم تاقكلاو همالك عطقنا تيملاو نكس اًنوْفْخ

 هنه تغرق لمعلاو تعبط امتح ءىشلا لكعو َباَثْكلا با

 هلعج ريخب كل هللأو هكارذا دنع ةيقس رخآ هتيقس عرولاو

 16 الْرَخ هلْذَخِو ارْيَخ عّق ملخ اَهَلَقْكأ بونلقلا ل ا ١ رخآ

 وهف ترخأت عيطقلا ىع ةيبظلاو همصْعي مل هللاو هملسأ اناَلْخو

 ىمرلا ىف كلذ 2 ىمر افّْذَح قذَخو اهراقنل اهنسكل عمجا

 اممَح اههجو ةارملا نشمخو' "تاعبشا َناَقَدَخ باودلاو رجكأب

 لك ةىدر وهو 0 وفن اوه لا رهخي "ةنشلل

 15 هرتس اضياو همض ءىشلاو هرصق 6 0 نبخو ءوىش
 تاك 3 ع 6© ماد ء تن د ب تا

٠. 
2 

 ن 2 32-5

 يلع ييضوا اهتدأو ماطخضلا هيلع دش امُطَخ ريق مطَخو سلا

 5 وخو 5 تيبرض للجولاو اضيا ماقخلا ىهسن ذخعسي هفنأ

 د ا ىمرلا ىف هيلع اق 00
 50 ا هعقر 1 ىشلا ضفخخو اهنمطو ةأرملاو 7

 شيعلاو اهَنَتَخ اًضاقخ ع بصنلا ىع هعكحاضا بارعالاب

 قو اهيَهَت بهذ اًنوُمْخ رانلا تدّمحو مق ند 0
 هلذر السخ ءئيشلا لسخو طقس ةنيم انا موقلاو اهرمج
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 ثايب

 اثم

 نتتوص اهمون ىف ةرهلاو تو اًريِرَخ كاملاو مقا ءىشلا ىلعو

 اككض ىدكض لجرلاو اهئاكب قى تمتوص انينخ ةأرملا كي

 5 ٠ اعملا اناَتخ ريعبلا نخو ةتغلاك ةَنُحخ تيصلاو الا

 اذشخ 1 يح ..نانخلا مايا هنمو ةّلع ناك اذا ناسنالل

 ازيغ ىف ءىشلاو تنَخَد ءىشلا ىفو هفلا ف شاّسخلا لعج
 '”0 ذآ (ىشلا نحو .ليللا لع ءىرج شم لجو 50

 (عشخ* َلَعَت .مجحصلا ىنئالثلا ءاهيفو كلك نضرالاو هقش اًدخ

 ' ةياظطأ ىع عرخو ضرالا ىلا هرصبب ىمرو هتوص ضقخ اوشخ

 ليلحلا عتَحو هتعطق ىداولاو ةعارخ تيمس هبو فّلضت اَعْوَح

 ًاضريغلو روجفلل اهاتا اَعْنََح ةأرملا ىلا عَخو ةلالحلاب رهم اًعََخ

 )01 الك نم ةسفن عطقنا اوْبُح بسلا َعَبَحَ عوج

 جرعلا ىلا هلجرب راشا اًعاَّمْخو اًعْمَحخ شام لكو ٌعِبَصلا َعَمَخو

  هقزم اًشْرَخ ء ىشلا شرخو خا اسبح ةمينغلا نم سبَخو

 |0010 هكاج نجشملب اصياو دمي اقارب ريعبلاو

 ميلظلاو ابيضُخو اًباَّصخ اول رعشلاو بضيبشيلا اي كنز 3 الل

 ضيبفل ليغ اًسْبَح َصَبَحِر ٌرصخا لخنلا ٌعلطو الجر ترمحا
 ضخ هيصَخِو صيبدل قاقتشا هنمو هطلخ هىشلاب ءىشلاو

 ءىشلا َرْبَخ2ِو ةطاخ اًزوخ ميدالا زررخو ةيصاخملا ىف هبلغ
 'وبضلاو اًديِدَش اَقْوَس اهقاس لبالاو اديدش اًبرص ديلاب هيَرَص ازبخ

 ةمازخب هكش امْرَخ ءىشلا ْمْرَحَو وبخل مهتيعطا ميقلاو هتلمع
 ' اَنِمَح ءىشلا َنِمَحِو ٍرْعَش نم ةقلَح ىو هفنا ىف اهلَعَج ريعبلاو
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 عج ءاّذغ ّىبصلا ماعطلا اًكدعو اوحغو اوذغ هلثم اذك لعفيو

 اتاودع ءىشنلاو لاكي اء ةلومب لكابلاو همدكب قربعلاو ءبق

 ءايلابو «ملاس اذهو ىّذغت اذا نإبْدَع وهف ءاّذغ ىدغو عرسا

 َصقَت :ةعلسلا نيَمكو صرالا .ىق.:باغ اًصيَع ءاملا صاح ا
 فاي انفيغ ةيكاشلا تيافاغو هبضغأ اظيغ دهظاغو انأ امهتصغو 2 5 3 0 0

 هاقيغ ىهف اًقّيغ تقيغ اضياو اًلامشو انيمي اهناضغأ تليش

 اَنْيَع ءاهسلا تتاقي دنيغألا نقيل وهف همس 0000

 هبلق بكر لجرلا ىلع* نيغو ميلا وهو نيغلا اهسبلا تشيبغو
 اناس ءايلاب لعق ؛تقغ سفنلاو نكطع انضياو ك0

 ةكخاسلاو ىببللا بوش نم مشب ىَوَع ليصفلا ىوبخ التعم لعفو

 ةياوَغ رك اًيَعو ٌةَياوَع ناسبنالا ىَوَعو هلاح تكسو 00
 : ٌض اضيا

 تحز 355

 © خغل كير

 ءاخضلا

 ةمامشلو هتشتك اه ءىشلا“تممخح فما 0

 15 ّكض اًصوصخ :ىشلا صخو هرهطو ءاقن بلقلا هللاو ةسانكلا

 هنصح ارَخ طئامل ّمَكو فكتذولا ءئشلابو هثوتشأ ىسننلو مع

 وعش اذب لجإلا ةجوو هبتك اطخ باتكلا حو ٠0

 شحولا رقبو اهّقش مّدقلاب ضرالاو نيقصنب هعطق فيسلاب ناسنالاو
 عارسالا نود ابَبَح سوقلا بو اهّقطو ةأرملاو كلذك اهفالْظأب

 90 وهف 0 اب لجرلاو لاض تاينلاو.ايرطضا بارشلاو ربا

 تعرسأو ايي نيف كوجلا اكيحخ حيرملا تاو بخ

 طقس اضيأو تام ناسنالو طقس 0 ءىشلا رك كل



5 

 كتبجانغو شمع لتم اًشْطَع شطغو ام 6 52 و هكاير

 وغلا 22 بيتناو زئاطلا رثاغو اهلكش قديح اكن ةيراخل

 اندغ ءىشلاو رعشلا ندغو هييسُنا اًيَهَع ءارشلا" نع: تير

 ىبصلا َلرَعو ةناصغا ١ ىّلدت اًفيغ رجشلا قينقو 0

 ابَصْخا شيعلاو ماعلاو هكذ ةفلق كو 517 تيظع اَلِرَع

 ىبغو دامرلا نولك ةسبغ بثذلا سبَعو كلذك اَقَطَع فطغو

 تاب

 ىنع َىِبَعَو مالكلا تيِبَعَو هتنطف لق اضياو ىفخ ابك ةواَبَع
 للسفن اًننع هبارش ىف ثنغو كلذك ريكا يعل

 لعفو لعق فاروس تفل لشم انتَ تنشق هشفن تن
 ٌةيْشع هيلع ىشغو اهعماج ةأرملو هب لين اَناَيْشَع ءىشلا ىشَع ١

 70 عسوا اًرضَع هللا هرضغ لعفو ّلعتو عسا ل

 120. ىف  واوسلاب اًلتعم ّلعَف * ؛هشيع نمو ةراضغو أر ردضغ رضغو

 ا 0 لاتعتلا ناكت اع هانا ق.ناقأ ديت
 طاَغو تفطعناو تنثت اًجوَم ةيراخل نيجاقو محق ىناعملاو

 واولاو ءايلاب التعم لعق ءطئاغلا هنمو لخَد اطوَغ ءىشلا ىف رو

 ادلاو ردقلا رواتج اولغ  ىيدلاو رمألاو ليقلا ىف الغ همال ىف

 ةيادلاو وع عفتراو هيمرب هذي عفر اوُلَغ مهسلاو مسلابو هلثم ةالغ
 اًيلَع ىلغت ردقلاو لاضط تابنلاو بش ىبصلاو كلذك ريسلا ىف
 ءاثغلاب دج ارم داولا ابق - هطيغ .لتشا لجبلاو اًنايَلَع

 شعم ءىسقلل تراد انايثغو ان ىنغت لا شما وسخو 0

 'لسبلا ١ اوطَغ ليللا اطغو هتوالح بهذإ عّترملا ليلا انا

 بابشلا ئطغو عيفترا ءىش لكو ىطغ ءالبلاو ءىش لك هتملظ
 هيلا َحَبْصَأ اذك ىلا ادع همال ىف واول ءلتما اًيطغو اًيطغ



ْ 
 ردو

 ا.ه

 لعق, َلَعَت «دعج اجمع ءاملا جوغو هبيلقأذ لع ديس ل ا

 هق رئاطلاو نيغب هطلخ اَثْلَغ ماعطلا ثلغ فلتخم ىنعمب
 قتشا برخل ىف عاجشلاو همز اَنَلَع ءىشلاب ثيلغو هعلتبا ايش

 بلغو رهف ةبلَع ءىشلا ىلع بّلغو اهمزرل منغلاب بثذلاو اهيف
 507 متغو امهباقر نلتلع لخلل ناسنالا

 َمْلَع ميدالا مَع مصقي مث ةمغ ناسنالا متغو سغفنلاب قيقا
 اََلَكِ َةَمْلَع هريغو ناسنالا ملَعِ» قعيل لجرلاو هفوص رثتنهل هيغ

 د وييرخلاو دقن انبغ خيم نق هتوهش تلتشا

 هل ىطفا مل ءىشلاو فعص اَنِبَع هيأر نبغو هتيفخا ءىشلاو
- 

 10 لاخسلاو هضصخم ءاقسلاو امعألم اًضوَغ ضوكلاو ءاقيببلا ضرغو

 هال مهيلع ىعطو مهر ننحا اعلا سانلا صمغو اتنرويكاضو

 امل ةةيطعلا نم هل ْمَتْعِو صمرلاك اًصَمَع نيعلا تيصمغو كلذك
 ءس6مه د -

 0 اس وبما جف دبي دارج و ةَميِثَعلاو رثكا

 17 ف هبلغ اًبضَع هبصغو 2 هلايمنل هرعش ضاين بيغ

 اذا هبو اًيح ناك ؟ذا نالفلو ىضر لص اضع َبيصَعِيا 000

 مّدقت سرقلاو هلضق هعسوأ اضياو هلضفب هالغ لجرلا لجنلاو

 امغ تيلاو ٌققح اريغ ا معو رمغب نافضويق هيوج ىف

 80 ؛رمغ وهف برجي مل ةرامغ لجرلا رمغو مكللا جبر اهب فلعنت

 * ى 5 2 ىف باوصن :' طلغ لعف باسل 'ئف تلَعو همالك يف باصلا اطخ) الِلَظ 000

 وأ ةمعن نم نال اًذّيغ َبيَعِ» عاج اَنَرَع تركو هلثم اَنَلَع

 كلذل تريغتو ءاذن رثك اَقَمَغ ناكملاو تيبلا لدقو انس



 م.

 ةنفو اَنَتَع توصلا نخ» هرجز اَسَع ظقلا سو َِبَمَع اضياو
 ٠ راقلا قغو هل صلخي مر اشغ هبحاص شع هيف ةّحْبلك

 نا سمشلا وحب ةمايقلا مسي فاوجالاو ِهاَيلَع ف ترص افيفف
 سيفلا رسَغو هققر اذا هتاوصا ضعب ىف رقصلاو فئالخل نميووَر

 لجرلاو ةزنرقو رغ ىهف ترغص ةَراوَع رغت ةيرابلو َرْغَأ وهف ةرُغ :
 امو هحلخ ارورغ هرغي ناسنالا ناطيشلاو ظفحتي ال اراغ راص

 لعق حاصلا ىثالثلا ؛ديلع كأرج ام ءىشلاب وا هللاب كرغ

 هتعنص فورعملاو ضرالا ىف هتبنأ اسرع رجشلاو ليسفلا سيغ
 ةراهطلا مامن اضيا وو هب لستغي ام لسغلاو اًلّسَع ءىشلا لسغو

 ةأرملاو اسْمَ هرهغو ءاملا ىف ءىشلا سمح ئمطخلا لسغلاو 0

 مثالا ىف اهيحاص ةبذاكتا نيميلاو تلخدا باَّصخلا ىف اهدي

 نم كلو ِمَهَنو هافجاب لكا ناسنالاو اهنبل دفنتسا دْمُأ راوخلا

 اًبْصَع ءىشلا َبَّصضَقو اذه لك ى اسيا َمْنَخ لاقيو ترْكَأ لملا

 ىلا لجل هقبتا اْرَ ءىشلا ىف ءىشلا زوو اَمْلُظ هذخا
 لق زاره ةتانلاو سرالا ىه اهينذأ تر رمل كلذ رزقا
 01 لوقا لاعس اَفْيَع كفبقو ملط اًبْهَع َمَحَعِم اهنبل
 قَتَعلا طلخ سوفلاو اهدرط اًجْلَع هنتأ راممل ٍجِلَعِ» ىشعلا
 119. هريغ عسم يبطي دارج خو اًنِبَع ةثيبغلا نثبغو ةجاليهلاب*

 هتقرقو قرع هتسطَعو ءاملا ىف سُطَعِو هتطلخ ءىشلاو 0

 اَعْمَع ماعطلا مَتْمَعِو هتيروص طيسلابو ارارم اهاتا هاثنا رامخلو عجرو



 اركارو

 هزل ع ةجتمد نوفي بيك ويف راص ابيع ءىشلا باو فورعم؛ 1

 دَتْهَي هل بلقلا َىِمَع اًلتعم َلَعَقد همال ىف ءايلاب لعق ؛بيعلا
 رث هدنعو ءىشلا نعو ابهيف ىمع رصبي رث رصبلاو مريخ ىلا
 ريعبلا ىمعو حل ةياَمع ىمعو تيفَح كنع رابخالاو هل كتي

 1 التعم لع اي «لاس هرهغو ءاملاو هب ىمر اًيِمَع هماغلب

 سارو لبكلاو ءاوع اهتاوصا تدم عابسلاو بلللا ىوَع همال

 رومهلا ؛ايعو يع اووعناف معاعد ةلالص ىلا ميقلاو امغاول ةقانلا

 اكنحأ انو مابأ نب نب كيم هني قر ١ َلَعَف ىلع ميحملا

 لهجلل ملحلا 52-5- هرقكات كنأك عتضا ام ىلا اذهب

 10 هتطلخ م تيطلاو "كملي تفتعتسا امدح برحلل ليخلاو

 © هب تسمهت رمالابو هتايه عاتملاو هنعنصو

 نيغلا

 ردع لحفلاو همن ىف تيس اًطيطَغ طع فعاضملا ىئانثلا

 هَنَعو هتقرغ اطغ «ىشلا ءاملا ىو هِجّيَق دنع ةقششلا ىف

 15 اهتيرض طوسلاب ةيادلاو مفلا رتسب هتْيَفخا كحصلاو هقرغ مَع

 برشلا برشلاو لوقلا لوقلا كثمسغو معاطغ باذعلاب ميلا هللاو هب

 هدو 6 اننَغ تنسو هنقنخ لجيلاو هبص ءاملا بازيملاو هعبتأ

 هدح ٌنتشأ اًمغ مهبلاو هاطغ ريغو ءانالو هيلع مغلا لخدأ اًمغ

 كهجو رعسش رك دمع تعمَعو رتس لالهلا منو هنه مك مديو

 201 همرصب ضغو يسال رت سيوفلاو كافقو

 هضفَخ توصلاو * هنم عضوو هقك كيغو هثيور هل لكت ال امم ,

 امعان ايرط ىا ا[ضغ] راص ةضاضغ ضغسو ضغي 2:ىشلاو

 هم د هاك

 هنقنخ انآ ةكصصقو تيومتنغأ اضياو تقننا اصنصق تصصقو

: 
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 اركز

 | ايلا اتع همال ىف واولاب لعق ءافريغ حاكن وا اهقاف نع هّقسَبَح

 اهتع ضيشلاو اهبيبع رادقم تزواج حيرلاو ربكتساو ربجاق اونع
 أذا اًوبع عاتملا توبعو هلِبقَي رل بدلا ىعو ربكلا ةياغ غلب

 ىلع اًلتعم واولا ءايلاو لعق ىلع اناس همال ىف ءايلاو «هتيبع

 اتيكمو دوسا اهرئاسو اهبنَذ ضيبا اًعَع هاشلا تيكع لع
 ".برصضص ىّصع ئصعو تدكش اوكَع ةّبادلا َبَتَنِي* ا

 اًضَعو اوَصَم هتيصعو هتوصتو عطي مل اًناَيُصَع ىّصعو فيسلب

 هتبَسَت اًيزعو [اوولَع هتوزعو هتيزعو ٍربص هاَرَع ىزَعو ىَصعلاب هتيرص
 نسفا ىّثَع ىثعو اوّنَع اَمَعِو هنم نالفلاي لثابقلا ءاونعاو

  ىئسعو ءهجولا ىف َرْثك ىّنَع رعشلا ئثعو َتاَع نع نيبولقم
 |! فشخ دوعلاو قتهاو ربك ايسمو اوسع اسعد هاَسَم جيشلا

 ربك بتألا نع ناسنالاو هلثم لمعلا نم ديلا, ظُلَع تابنلاو

 «فرصتم ريغ ّلعف لعفي نا ىَسَعِو همزل «ىشلب ىسَعو هنع
 َلَعَك ىلع اًلتعم وابلاو ءايلب» ّلعف ىلع اماس هنيع ىف ءايلاو

 اكقانلاو ةأرملا تّطاَحو كلذك فنعلاو هقنع لاط اَطْيَع طع 6
 ةرقشب ضيبا ٌةَسيعو اَسيَع ريعبلا سيك المكت مل اًطّيَعو اًطوَع

 ُتْيَع لحفلاو هلكأيل اميش ليللب بلط اًسِوَع بثذلا َساَعو
 ءايلاو واولإبو اناس هنيع ى ءاولاب لعق ؛هولم سْيعلاو قينلا بيض

 تّحاعو فْطَع هيلعو دفطع اَجوَع «ىشلا جادو ءاوتسالا افلاخ 0
 ام» هيلاَبأ ام ىا ُنيعأ ام, همالكب جومَأ ام» تلوع اجّْيَع هيلع
 التعم ةنيع ىف ءايلبو ؛مهب تْعقتنا ام ىا ءىشلاب نجع
 اًشّيَع شاعو اينكلا وا نيدلا ىف دسفا اثيع ثاع لعف

 انا
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 عجن اًنسع لبالا تقسعو جرم: الس وااو رسكنا .
 ةقشم ىف عقو امتع تنعو اهرعش رثك ةبادلاو ًالكلا اهيف

 تيق وعر نوطتشلا للا نع لطب ىكتشا ئطح ريعبلا ىلا
 اهدرو رْدَق ىلع تداز لببالاو تقتشا كقاقل ىلو اًشْطع شطعو

 00 هقلخ قاض اًصَكع صكعو همزل اقسع هب فقسعو

 بع متغلا تكبعو سبي رجاشلاو اميشع ربعلا نم نيل
 ع قت اير د ل ّلعُت ؛تمحذو
 ناكملا ردعو يقع يي ددمو تدعو تسي ام لسداقتملا

 210 مال لعق ءاريثك اًرطَم َرطْمُأ اًرَْذَع
 10 اًمّكع <ءىشلا * مظعو وضح داع ءىشلا لشعو تدعب ضرالاو؛ 1

 رجم ىنن عمليات لج ٌءَماَظَعو
 قتَع لغتو لعق ءرثع وهف دلَجو عج ٌةراقع رفعو هاماَبعو
 هيغب ناسنالو مّكقتو فَبَس ءىشلاو ٌةَقاَتَعو اقاَتعو اقنع شبعلا

 رمضلا نقتعو راط حرفلاو تبجو نيمي كيلعو اقنع ضع

 ىع ُهيراجل ثقتي َملَصف مثطلصا ىلرقْشصف 0

 اقع لخعنلاو دعم َرْفَع بارشلا ى هجولاو ءوشلا تق
 دعب هتيقس لاقيو هتعز اًرُمَع َبلللو اهتكلصأو اهتحقلا
 90 ىف ةربغ و ضرالا نول اهنول هبشا ٌةَرفع ىبظلا مهَعو عروتي نأ

 لعفلا نيع ىف واولاب لتعملا ءرفع وهف عجش ةراَقَع رفَعو ةريخ
 سبح اقوع :ىشلا قاعو رك اكوع برسل ىف هيلع كع َلَعَف

 الو هبلقب فصلت م ىا نيقاع الو اهجوز دنع ةأرملا تنقال امو '
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 مهلا َبصَمو َتَبَق هىشلاو دب اوطاحا لجرلب ميقلاو ردن
 ةلنس ىل ففألا َبَسَعو هنانسا ىلع رابغ كج ابدي
 0000 000 لالخ نش اًبْسَع ناسنالا ٌبصعو رمحا اًبْصَع

 ْلَعْفَي لجرلاو ءىشلا تكهع ّلعفو ّلعَف ؛تيعمتجا نّبصعو ة
 انُهَع تَرْطُم صرالا تتيعو هقْيصوأ اضياو هتفرع اَذُهَع اذك

 «ىمّلع اع ىا َكَدَنع تبع اَمب ىاعتو كرابت لقو دْيَع دعب

 ضهنتل اّرَجَر ةبادلاو بحن اَسْنَع صرالا ف سّتع ّلعفو ّلعف
  «فلتاق ةَرْقَب ىو ةَسَنْعلا دتباصا اًسْذَع ناسنالا سدعو اًسودع

 نْيَع هنمو همإل اََبَع هريغب ءىشلا قيمو رجس الَع رلَع لعق
 .همزل اًكَسَع ءىشلاب كسعو هيلع ىقب ناسنالب بينحلاو ةيقابع

 قبح اًصرَع نيبلا صرعو هابم الب تباط ىّدَع ضرالا تيذعو

 نلالصلا ىف ددرت اَهَمَع همعو طشنو صرح لجيلاو هتكار
 .٠ ّقتشا اًبَلَع هلعو اهْعُمَد لاسو نتيفعض اشمع نيعلا تشمعو *
 ىف لخأو ّرشلا ىلا هسفن هْنَعَرَن اصياو فَخ ءىشلا ىلإ هعوج
 'ءىشلا فشَعو ىّمُحلا هيلع تّذتشا اصياو ريححتو نف لك
 اًدتشا اَنَمَعو اًسوْمَع راهنلاو رمالا سمعو ميغ اًقَشَعو اقّشع

 الْمع لمعو هّثباصا ةودن نم دسف انفع نفعو سرد باتكلاو
 ىف جرت ةرثألا الفَع محرلا تاذ تلقعو لك ىف لمعتسم

 ضرَعو ممرلا ترعو بلصو َنِمَس اَذَكَع بصلا دكعو محرلا 0
  تّلطعو طشن هريغو ناسنالو » رازقما ىف برطضا اصرعو اًنرع
 00 لايتلاو وول نم سيقلاو ىلخلا نم .تدخ .اَلطَع.ةأرملا
 رهعبلاو هلع اًبطع بطعو بيطلا دهعت ارطع رطعو ناسرألا
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 يوغا راسص اَجَوَع جِرسَعو جرعالا ةيشم ىشم اضياو ىعص اًجورع
 نلتق ةبيملو ةاضعلا لكا اًَهْضع ريعبلا ةضعو بقح ريعبلاو

 ءاضعلا لكا نع ىكتشا اًهَضَع رع هضعو اهتاعاس نم اهننشهنب

 ىلا :هقنع تش :ريعبلاو هلوا..ىلع هدخآ فر اسكعا ءىدشلا للا

 ة لخبو هقلخ قاض اسكع ناسنالا سكعو كر كرب وهو هيجي ىلخا

 3 7 اك كفسعو :يحكاعلا ىلآ هفرص 1 مدلللا كفعو

 اًكفع جفعو 45 0 اًكفع ِء ىنشلا جفسعو ةملك ىلع 50

 يك كي اًبيكع ريطلا ةهلوح تيبكعو ا تس

 اي َتَقَعو ءاَبكَع ةمأ هنمو اَقَجو هقلخ مظع اًبكع ناسنالا

 1٠ سلج اذا هئاشكنا رثك اًنقع تفعو هرسك مظعلاو صفي مل

 ةقلُخ رس اَقَرَع قوعو هربغ وا سأفب اهقش اًقْرََع ضرالا قّرَعو
 هتامكاب 1 نرقلاو هتعطق 5 ءىبشلا .نبضعح لك

 رسكنا اًبضع نرقلا بضعو مصقو غلب ةبوضعو اًيبضع نامل
 6 280 ا 7

 كلعو هريغب هطلخ اًنلَع ماعطلا تَلعو تعطقنا ةقانلا نذأو

 15 فقعو كلذك منغلاب بثذلاو هنرقب عاجحشلاو هم نالفب نالف

 فقعو اهمئاوق اهتعجو اًناَقع ةاشلا نتفقعو هفطع اًقَقَع ءىشلا

 تدّصخ اَرْقَع ةبادلا تْرَقَع ّلعتو َلْعَن َلَعَف «ٌبوعا ءىشلا
 هتربذأ باق "لك نم ,رهظلاو* هتعطق رد شلاو فيسلاب اهمداوق © 1

 مم ةلمولاو اهلمح عطقنا اراقعو اقع ترقعو ترقعو أملا ترقعو

 90 ىهف مهتَذا اهموق ترقعو اهرقعي اهب اهباصا هللا اهبرتقعو تينت

 هعوج 5 اًيرصع بصع لعفو لعف « شعد رع رقعو ىوقَع

 اهقرو .طقسيل رجشلاو ةنمامعلاب سأرلاو متدكش اًبضف 0000

 لكقلاو كيلا هتبست وا هب كثذخا كسأرب بنذلاو . كلذك



 ااا و باو ووجب

 اذا

 الل

 ءىتشلا ىعو َكَرَشَأ دللاب رفاكاو هب هتيواس هىشلاب ءىشلاو الّْدَع

 لحعو دراثلا اقنع .- مهلاو. تكرم امهنعو لام البدع قيرطلاو

 بنانج ىلا هتيحكت الرع ءىشلا* تّلَرَع» َملظو راج اَلَذَع
 هاملا اهيف فرق مل عامإل ىف ةأرملا نعو هتقرص هلمع نع لجيلاو

 لجرلاو ٌةقلخ ال ةدع بتاج ىف هُبَنَذ لم اًلَرَع سرفلا لزعو

 نما تذسخا فيوطلاو ءابلعلاب هتددش ءىشلاو راستآلا بولعلاو

 ا 00 011 محلاو لتتفاو أع اَبلَح .تابنلا بلَص هييناج
 عرسا التع ّلتعو هرج وا فنعب هداق الّثع هلقعو 07011" ىَدتْشا

 هدفنا ىف 10 انَرَع ريعبلاو تّدعب اًنارع رادلا تدرعو / رشلا ىلا

 رجكاش ومتو ةانرعلاب متعبد مسددالاو دوعلا نم قانؤلاك وخنو نارعلا

 اهغسر اهعجيو ةنرعو انرعو اسنارع نالصفلاو ةبادلا تدعو

 اذا هعيمجاب ضرالا ىلع كيمتعا اضياو انِجَع نيجعلا نجكعو
 الموس 1 انجاع عرض تاذ لك تَدِجاعو ةئاَدب وا ةربك ضهن

 ةلفعلاك اهجرف ىف ٌتدح اضياو تنمس ةقانلاو ديف ىيبللا ّلقو

 ىلعو هنم ابهعنم اًفِجاَعو ارجع ماعطلا نع هريغو هسفن فجاعو
 ءىشلا فجاعو هتيانج نلمح لجرلا ندعو هنضرم ضبملا

 ىلعو رجلا دنع هاول ارجع هبنذب سرفلا رجعو ليغ اقجع
 ةاكلو ىطبلا رجعو عوسا ىشاملاو هعيول ءىشلاو هتعنم لجرلا

 باب ىف ىصمو َسِبَي اًسْبَع ٍتسولا هيلع سبعو لتثا مويلاو
 جرعو 4 لطقن اهيبف ناك ةمرع ةيبذلو * ةاشلا تم مرو اذن أو ابلص ماَرَع ةريغو مالفلا مب ديل الشم ءىشلب لسَعو لعق ما



 أ

 ُسيفلاو كْتْمَل اًمْمَع كتمّكَحو ربص اًبوظعو اًبُظع لجيرلاو هصوصعب
 ميصلاو اًساَطَع رثك اذاو سطع سطعو كتيطعأ كلو ضبع

 نتقذعو اليل اهب رجف ارهع اهب رهشو سطاعنلا ههماو قلفنأ

 20000 شب لجولاو اهنول فلاخب امي اهتّمسو اقحح

 5 0 تك 2 أذأ جمعت لدم اتي جمعي لدوفلا جمعو
 8 . تاس ||( 2 0 م

 0 ا 0-0 دكر صظ 10 اًضكع د م هقادع 5

 هه

 وبيسلا 8 جمعو - وأ فنعي هدا اًندع 5600 بعرصن سأ

 اًشكع موقلا ىلع شكعو طحت ةطيبسسلاب عرسا اجمع

 10 ديف عقو اعيش بلط اًقّدَع صوكلا ىف هديب ىّتعو لمح

 ريصق حمر وهو ةَرََعلاِب هنعط اًنع هرنعو هلثم رثبلا 055

 تكرع فلتكم ىنعم ّلعفو َلَعَف «ىكنت اًرينع موقلا نعو
 برخاب مهقلاو ضرالاب هريغو ميدألاو تضابح اًكورعو اكارع رمل

 تفرعت ةاشلاو موقلا برثخلو كّلحلك اكرع ىعولاب ضرألا ةمئاسلاو

 15 تيمطالت اَكَرَع ركبلا ٌكرعو ةرم دعب رم اهلاوه نم اهتّمس

 تسبي اًنهَع ةلضنلا تتهعو رضح انوهع ءىتشلا ىهعو ةجارلا

 اتبع ءىشلا تبعو بلقلا ىلثت ىتلا فعسلا يو اهنهاوع
 اًذضع هذضعو فختسا نيدلإو بعل اًثبع ثبعو هطلخ

 صقعو هدضع هعجو اًدضع ليضعو هديضع برض اضياو هناعأ

 20 قاض ليجبلاو ىونلا اصقع نرقلا صقعو هدقعو : داول اًصقع رعشلا
22008 

 ص ا هجولا ترفعو مقلا ليخا3 ىلإ اتجيحا نراتينثلاو ءقاخ

 ةرقع ىيطلا رفعو اهتحقلا اًراَقَع لضتنلاو هتكعم ارفع بارتلا ىف

 هوقو 1 2 لدفعو قريحح 8 ربع و ضرالا هول هبا
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 ةبورحو دَيْوَع لجيرلا َبَوَعِو» عتقترا ّلمرلاو - قرعلاو ارمحا ع. د
 ىفَح اضياو 0000 نقف اًبوزَع لا هل نكي مل
 نال اًدووع تابفلا درعو هنم ةىش هللا ىلع ٍبزعي الو
 نم 00 ديرعتلاو تتبن اضياو نتيجوعا ةرجاشلاو اًدتشا

 اروع رثَعو لّكعلا مسالاو همال الذع هلذعو لضبسلا 5
 نعلظطا ارثع مهقلاو ءىشنلا ع كلذك راع :بادلاو عقو رش 0

 لبخل ىفو ناخدلاك وحت» ن قيمز ميعرا انلع وغلا تح
 هاول اًدصَع هقنع لصعو قبع ةنّخللا جيرسب بوثلاو تدع
 اًَدْوَع اهذدزعو تام اذوصعو اهعماج ةأرمل او ككلذك ةديصعلاو

 114. نع تقزعو * - الكف هنم ىرْكأ اًيسع هبسعو اهعماج 0
 اًفيزعو تنغ نايقلاو تنوص نيلو جدولاو تُقرصنا اًفوؤزع ءىشلا
 هيلعو هلاما اًفُطَع ءىشلا فطعو لج اًمزع مزعو تيبصلا ىف
 اهفْنأ ىم ترتت اًطقَع زنعلاو ةاشلا تّضقعو محر اضياو لبق
 اضياو ةّلع ريغل هحذ اًطبع ءىشلا طبعو جصفي مل. مالكلا 0

 اهنم رقَح ضرالاو هركم ريغ برشل ىف هسفن ىَقلَأ اضياو بذك 5
 انوع ناكملاب ندعو هنققش «ىشلاو كلذ لبق رو 1 مل ام
 اًخْذَع هتْكْذَعِو ءىشلا تفدعو ذماقا ىلا ندع تانجو ماقأ
 اًرثَع مدمولا رتعو هنمه اًفوُدَعو اًفودَع تلا 6 هتقذ اًفحَح
 ةريتععلا ميو بجر ىف اهحذ ارنع :ةكيبذلاو برطضا انارتعو
 بَكََخ بلقلا ماعطلاو لوغلل هتّدَش انمع فوصلا ةأرملا تتمعو 0

 دافسلا ىف سيمزالت اًلاظع دارجلو بالعكلا تييظحيا هيلع
 ترجاع رصمالا نعو امعربج تأسا امّثَع مظعلاو ديلا نع
 كبح اًبوظُعو اًبْطَع رئاطلا بظعو كلّزك كيلا سمتعو
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 ءىتقلا نع ليكلاو ريطلاو دبعتلا دجاسملا ىو: هتمزل اًفّوكع

 ري مدت ا اًقُسع“ تقسعو“ :هتنرتق“ ءسشنلاو  ةلثم

 لكعر ١ توملل يرشح اًفوسع ريعبلاو ىصق ريغ ىلع فيطلاو
 ةبادلا كلعو هلقع ريعبلاو هقدس ىف اهعمج اًلكع ليلو لبالا
 5 لم اًكسع اهرْيَس ىف ٌلَبالاو ىتتاملا حَسعو 2 هغضقم اًكلَع ماجاللا

 تيك اسونخ ةلزتلا ىتتعوأ "تردقو: لاتكا هلق ول ل
 2 ىشم اًناَرَسَع لجرلا عوطقملا رشعو اهيوببا تيب ي

 ضبقلا 1 ءىبشلا لعوا ةسيشح انين 0 نع ةدسك

 هقرصي ال هبرضي رخآ ىلعو رك اكتع بركلا ىف هيلع كتعو هيلع

 10 5-5 ترجحا ةأرملاو نقنفت ءىشلابو اينمذ .صرالا قو 010

 ىف هوك اًضلع ريعبلا طلعو مكق نم تريحا سرنقلاو ٍتيط

 لبالا "“سقعوا هب ةتمسو جيبقب لاجيرلاو طالعلا ةيسب هقنع

 اهتزيجم برض ةأرملاو ةسيخح لمجرلاو *ةدّشب اهقاس اسفع ؟

 لكا ريعبلاو ظلفغ اًجوزع هريغو مالغلا جلعو هلجر رهظب

 15 اًكانع رْيعَبلا تحتك >ةجاعملا ىف هتبتغ لكرلاو كبت ناجلالا
 ع

 جاتعلاو اهجانع تددش ولدلاو كيلا هماطخب هسأر تفرش

 لسعلا هيف لعج اًلسع هريغو ماغطلا لسعو اهلفسا ىف لبد

 اهبرض ىونلا لكفلاو هيلكتسي ام وا لسغلا هتنعطأ لسجرتلاو

 ةقفو دبعلا ةللاو اهلسع ىتج لكتلاو ةلَسع ىهف لقخ# لذ

 90 ءىشلا فقعو زتهأ ممرلاو عرسا اًنالَسع بستذلاو هتوم لبق

 ءىشلا نعو طرض اهبو ,ىضهف هسأر توا اقف فقفعو ءفطع ام

 هنمو هب متثأ اركع ءىشلاب وكعو اهاعرم ىف تراس لبالاو َعَجَر

 مكلاو لمرلاو بهذ اكونع ضرالا ف كنتو كيلا ىف زاكغلا



 الازوو

 لعَف ىلع همال ىف واولابو ءىذييو هذهي لقعي ال ام لق اًناَيَدَع

 ارك ةوأرهلاب دارقو بس ةجعو اًوُجَع رعشلاب اَجَف اًلتعم
 تراط دب جيرسلاو ءاوهلا ىف راص اوقع *ىشلا افهو اهب هبرض

 اًوُيَه رابغلا اَبَع» عرسأ وذعلا ىفو افخ َةوْفَع ٌبلقلاو ٌلجرلاو

 © هنم ةربغلا ةوبهلاو بارتلاب طلتخا كامرلاو عفترا 5

 نيعلا
 < هاك 3 ِ 3 5 0

 مدلك نانسأ ىذ لكو اضع ءىشلا تضضع فعاضملا ىتانتنا

 5 -2 تلك 5 2 28 3

 اسع نحو ها نامؤلا و .هنايلآ ناسللاب لجامع :نانسأب

 ضرالاو رش وا بيعب مهخطل أ 6 موك 3 كك ال ع ىشلا 0

 رئاؤلا رتعملا هنمو هب تلون ارع دج نييملا زو ةرعسانب اهلبز

 رضق اًرَرَع ريعبلاو راع وم امذا هريغ لاقو توم ارارع ميلظلا
 2 |( ديفخا عل هل لحي ال اًمع فك اًفاقعو ةفع فعو ةهمانس

 هجوم ىأ* هبابع عفترا بلو دنيخ دلحلاو "نعم الإ دبر ّ ابع 5

 كثيدللو هنتجاح نع هتسبح لجرلاو هداعا اكع ثيدحلل كعو
 بارشلاب هتّللَعو ضرَم ةلع ّلعو كتش | لل هداعتسا هريغ نم
 ةّلاع ىهف درت ملو ءاملا نع تفرصنا لبالاو هير دعب هتيقس الع
 ءىبشنلا خب ءب حبش هب بص امب ميدألا يح اهدروم اهلعأو

 مِهّصَع لثم اًظع نامزلاو برلل مهّطَعو َلِقُت ةلعلا هتباصا اضيا 0
 هندي هلكآ ادع قيصلا سوسلا ُتَْعو هدد, انثع مالكلا ثعو. غل
 ءويشلا ىلع نتّفكم ّلَعَف ميحصلا ىئتالثلا «ةتبيود ةقعلا
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 + رشلاو اهنم هللاب انوعن راثلاب  بذنع ةرخلالا قوارفح اًنل

 رشو ةَبلَج عم هلثم ميقلاو ترقت اشوف لبالا تشافو نال ابوك

 55 اسوق ءىشلاو ةأرج ىف ليللاب بلط اسوم ليللاب سافو

 بيعب هباع اوف لجيلا زامو هنم ةساوقو ساو عاحشو ٌلسأو

 5 اعاوضو اًعوه عه د م واأولاو ءايلابو ءهيلا هبسنو

 هصرخ ٌتشا اعاق عاهيو نبج اًناعيتو ةعيقو فلكت الب اق

 بات ادوت لجو رع هللا ىلا داه» الاس اعيمت ءاماو ءىشلاو

 5 ملكتي هللا لاغير دعك ع <ىشلاو هكر ادي ءىيشنلا هداقو

 سك اًضيَع مظعلا ضاق لتعم هنيع ىف ءايلابو ؛ىفنلاب الا
 10 لاز امو هقوج فندق رئاطلاو كارسك مغلاو ءىشلاو كربج"' قعب

 حايصلا طايهلاو طيِهَيل ىضام ال رب طيميو ةرم 3

 ىفو هل انَح اًناَتيعو اًنيِع لاما ىم هل تاقو عاقحلا طايملاو

 ىلع القعمو لعف ىلع املاس هنيع ىف واولابو (ٌلَسْفَأ ىشلا

 دلل ناقو قمل ترركت اسوم ةقانلا نسوه لعق

 15 عاجكاشو سو 0 هك ءىشلاو رج ىف لبللاب بلط انيق

 ناك ريس ىأ تراس اسي لبالا تساقو هنم ةساوهو ساوه

 تشاقو ليللاو قوسلا ةشوق هنمو اوطلتخا اشوف موقلا شوفو

 ففر اشيف شاقو رشو * ةَبَلَج عم هلثم ميقلاو ترقَت اشوَع لبالا

 هنيع ىف ءايلابو «ءبتو هبحاص ىلا بركلا ىف لجرلاو بلكلا ىف

 20 شطع مايه ريعبلا ميت لعف ىلع التعمو للعفو لفق“ لع انين

 و اًمْيَع ماقو مدن ن ا وهف 0 اًماَيه :اضيأ مي

 آل 3 ْلِهلا نم 0 اود فيسلاب هاذه 5
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 عتا

17 

 اًمَرَف عرقو هلثم اًجَوَع ٍجِوَق» فم اًنوق كفو هثدقف الب
 حُب هيف اًنرص توص اجَرَع جزقو هبجح ٌلتشا اًوكع ركقو عرسا

 لئفني ةرئاد كو هبنج ىف ةَعقَع مي تراص اعنا سلا عقحتو
 « َمققو اهرصخ قد افيق ةيراخل تقيقو ةهوركم * ىو درعش اهيف
 ش ةنوجتف لجرلا نحت َلْعَق ءبسخأ اَعَيق م اعلا َعيق» عجاّمَقَع
 7 لاقيو بيع هلخد ةنجم مالكلاو اننا كول ةلكشا:نيرفلاو
 7” فيبسلاب هت لع ىلع زومهملا ءاهل لاعفا ال رداصملا هذه نا

 دنعمسأو هتيذأ كناسلب لجرلاو تدب جتينفأ و بكعلاو بلك 5 97 '
 ةنكس الطليلاوا نكس عوبللو هلكأ ًاّكَه ماعطلا ًاجتو هركي ام
 ع ءىشلا ُوْنَع ّلعَقو لعق ىلعو ؛كنع عطقنا .”ىشلاو حو
 هقنقأ لجيلاو اَغاَس ؛ ىشللاو هان ماعطلا ىأتقو ةقشم الب رسيبت
 * هانهلاب اهتيلط ةانمت اهونفأو اعنا لسبالاو هنيطعا نق أنو

 ىلعو « نت نم ةيانك مَع الب نتيتهف نتيبعذ لاقيو نارطقلا وضاو
 ؛ةنم ترخس اشو اَرَق مب تشوقو هب تأ ىنعمب للعفو ّلعف
 دلبلابو هتكرح ننكس انيذحم اد ىَنْعَم فالتخاب لعفو للعف
 واولابو ء«هردص ىلا هابكنم لام ادت ٌىدقو تام لجرسلاو ماسقا
 عفشرا اوه فّرَشلا ىلا هّسفنب ءات النعم لعفلا ىيع ىف ءايلاو
 لثم ٌةَيِت ءىشلل ثثقو ةنسح ةلئيق < هوو هنو طي نو
 بات اذوت لجو زع هللا ىلا َداَغ هنيع ىف واولاب لتعملا «تأيهت
 سيلو هد تنل رمألاب لجولاو طوقسلا ىلع ىفوا ارو ف فرمل راسفو
 ش ٌليهلا هباصا لجرلا ليمتو كيلع مظع ًالوخت و مالا لاجحتو هيف
 .١1" 119. ىلع تعم اذا ةيواولاو ةيوابلا لاعفالا دوم اذهو هنم لفي
 اًنوغ ءىشلا ناو كار اذا كنم نتسعر هلتمو ملعاف “مسي مام
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 فيسلابو متعلم اب مكللا ترجو لاطو كرفت ىخبسا لَو

 ّنامطا اوكف لسجرلا عكقو مس اربه ريعبلا ربقو 530

 نتعكفو كلذك رَل ىنع رجشلا للظ ىف شيحولاو مئاهبلاو

 اَمْدَم ناينبلا تمّدقو ةعبضلا طرق نم تخرتسا اعكف ةئانلا
 هاه

 دف ةفقانلا تسمو ءاينتالا عيمج 3 ريعتسا 5 ةنطقسأ

 كسك امنع ةينكلاو ءىبشأا 5207 لكفلا تيفشأ امجنفو

 3 ا 2و اذه - ل درت ترسكنا امتنع تاهناو ؟ -

 اجاضْنا هيحضُنا مكللاو تسيرت ىهف اهيكلسم نيب عمج ةارملاو

 ىوشنا اذه مكللا كرو عسنا اثره ىدشلا تركو اكيد

 لاو اوفلتخاو اوطاننخا 0 ْ رماكللو امج 0 ةأرملا جمهو

 نارطقلا رح نسم ركدَس اَجرَق ريعبلا جرقو جرسهم وهو عّرْسأ

 هفعضا اًمرَغ ييشلا مرقو مرهلا رجاش تدكأ امرقا لكلا تسمرفو

 عم وثك ارد مالكلا رخو مالكلا رثكا اًرُخَق َرخَقو ْيُع لوط
 هتيصرا اند: لجرلاو نكس انوكه ندع ّلعفو ّلعف (اطخ

 تنرقو يسيل هاَضَْأ كنع نالف نفر دعم لغف ال ل
 تزور رسكلا هلصأو مهتفرص برثمل ىف ميقلاو ةقردسك انتا مولا

 ءىشلاو لجرلا تبقو اهيف ضراعب دولا لبقتأ مل ةمزع محرلا
 نكي مل ةتبق ناسنالا تيبهو هتبرص اضياو هنم نططح اًئبَق

 ةبيصملا ىنعو هصح ّنتشا اعل عله لعق «ى لو لع هل

 قرعلاو عمدا عرم#و عرجلا أوس ا عالهلاو رب لق ةيئثانلاو

 ميقلا شيحتو ىبتلاو هقنع لاط اًعَتَق سيفلا عنقو الاس اجت

 ديبصلا ىلع صوح اًصَيَع بلكلا صبقو مالك عم اوكرحت ٌةَّشِمَع
 دة

 دما هتابقو فخو طشن اضياو كلذك ناسنالاو هلكأي ءىشلاو

 تا

5 

 تح

1 
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 اصعلاب هتبرض لجيرلاو اذيدش اقد ةبشخ هقد ارزق ءىشلا 0

 ارطق همطقو هلتقي ىتح اهب ءىشلاو كلّذك اًكبف هكبفو

 امهقوم بوتلاو ضرعلاو طلخ رم ةمالك ىف طرمو كلذك

 ترج اًنالّطفو لطَع نيعلاو عمدلاو باكحسلا ّلطفو اقينع اقوم

 ضرالاو اجريغ ىلا ةنسح لاح نمو دوعص نم ردح اًطبق طبقو

 اكوبف كيو الازغ همحل برطضا ناسنالا ضرملاو اهب لن اطوبف
 اذا اًقحَف ريعبلا فحَقو لطابالا نم طلخ اطبع طمقو مل

 ةرجو ةمامللو ريعبلا َرَدَعِ, بعتلا نم هّيبنجع هاترماخ تقحت

 لتتو الطب ارم ءىشلاو مدلاو تودع اريدقو ارق قيبنلا

 «.اًفتَم ةماممل نقنتتو * عباتت اًيوتتتو اًلوننم نتفتو رطملاو عمدلا

 اًمْدََع ءىشلا مكقو افاتهو كلّدك هتوعد ءىشلابو اهتوص تّدم

 رفا اًكَرَق نالفب فرقو لكأ اضياو كلذك لجرلاو فيسلاو هعطق
 مالكلاب لجرلاو هيرج ىف سرفلاو عمدلاو ءاملا رمختو هحدم ىف
 ىف هساوسوب ناطيشلا َرَمَق» كلذ عيمج ىف رثكأ اًرمَع مئامنلاو

 طقاست اتفق نال تفق# 9 بسكو عمج اشبع شيقو ازيق
 عّجَفَو ءىشلا ىف تيفاهتلا هنمو هتطقسا اَنْفَف ءىشلاو اعف
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 مدكخو اا كيم ءىشلاب تّلِجاَعو اليل مان اعويجع

 ةعبهلاو مان اًعوبو اًعِبَع َعِبَحو تراب ومب تو

 عمذدلاو نيعلا تعمجتو هترسن اَمنَدَع ءىشلا تمتحتو ةامونلا

 «هقنع قد اَعْرَع دعتمو قوم اضيا ٌلمحتو» الاس اًعْيَحِم اهوبح
 ىلا هتلسرا اَقَدَع ءىشلا نّْنَدَم ىنعم فالتخاب ّلعتو لعف

 رمعبلا لدعو تتوص اليد ةمامأملو باكسلا لجهت هنمو لفسأ

 تتعدد



 ام

 3س ص 2 ديا

 ىسطولا قه انكباو 0 ةريهخ 85 ءىشلا 5 و اةدلضو

 فلكلا ىَشلا ىف ةقيتهم اهنال ومهلاب ملكت ناسنالاو ا هيلع
 كلذك ةءارقلاو عارساب دعطق ادع ىشلا ٌّنقو مالكا رتكأ اضياو
 جيِرلاو عرشل افيفف .كقو + عرشأ,يسلا قااهكشا 07
 5 مثانلاو اًبوبه جيلا تبقو رده ابيبق لكفلا بقو تدوص

 كافسلل سيتلاو ابك -ىشلا ىلاو ٌرتحتا به: كيسلاو ابا 1 د3
 0 كرحن ابابه اهريس ىف ةقانلاو بابو اًبيبش

 تعيس اًضه زانلاو هتّمَدَع ةىشلاو تراغ اكه نيعلا كتنكاقو
 هتقرك ءىشلاو هسبي ظتنثا ارق كوشلا وهو اهراعتسا تو

 10 نو 0 وهو ار ركز لبالا ل اهحابن ترك و 9 بالكلاو

 اًجاكفو اًناجدم 8 جلو هيف _ اسكف 5- مالا

 كتفو مرسلا ميلظلا دلاو كنح حيولاو هوطخ براقو  عرسأ اجو ؛ 11

 5 حمي 0 سيدا عيل ا ا
 ام ىري ىتح هعضوم ىع ملازأو ةضدخل ءىشلاو اكته رتسلا

 ىف هتدالول لبالا داليا نم فيعضلا ريغصلا ٌعَبِهلا هنمو ةديلبلا

 ءىشب انئلب ءامسلاو هليذ تزوج اًبلَق سرفلا تبلتو فيصلا

 ميقلا ىلعو تراغ نيعلاو طقس اًمِكَع تيبلا مجكا#و ىّذن نم

 هتجركتسا عرضلا ىف امو 0 اًمكَع لجيلاو تّلَخَد اًموكع

 20 رصقو اهعيمج 3 5 52000- ىو 20 رابغلا جبولاو هلك

 هتسيرق قيس و ل ل ليل 7 525-- امص ءىشنلا

 هرسأ اسمق مالللاب سمقو دسك اسوق ءىشلا سرقو افرسك
 هدش نانسألاب ضعلاو سوسو ناطيشلاو اهاذثو ىفحأ مكقلابو 3 2 35 62 5 : 552 0 7



 أمم

 لجرلا آو لَقثأ اضياو لقت اَدْوَأ ءىشلا نآو جوا اًدوأ ءىشلا

 ا لعطج ءمال :ى. امئاس ]لعق لع ءايلابو 2ٌقتشاو ىبق ادي

 هتيسأو ضيرملاو عر تسأو نزح ىَسأ ىسأ ّلعف ىلع ءايلاو

 محلا نم هل تْيَسأو تخلسا ميقلا نيبو امهتجَلَع اي ا
 ع ء ن5

 تييَمَأو تومأ سقلو مآ تنك امو هريغ ىف لاقي ال نيقبأ ايسأ 5

 ءىشلا تيباو ءاوبا ىهن اهسأ أ اهعجو , ىَبَأ ودجلا تيهبأو ةومأ

 مهتيلا تثوبأو هعرك ا ا ع ماعطلا ىببأو 0 ءابأو ةيابأ

 الا اكل ىف كيلو ؛بال قم هل ىبق ةوباو ةرابأ هتيبأو

 تزأو اظيغ كقوت ىرَأ هردص ىرأ َّلعف ىلع التعمو ّلعَف ىلع
 ىلا لمع لحنلاو بطلا ليط نم داوسلا . هب فصل 3 رذقلا 10

 ىف ءايلاو واولابو «اينيحاص عم هّدقلأ فلغملا ةيادلاو لسعلا وهو

 ءايلابو ؛هبلع ىعس ةَياَثاو ةواثأو اينو اونأ نالفب انأ النعم همال

 اينو كيلا دو تفتقر ةسيوامو يأ كل 5 التعم همال ىف

 ءاهلا * 15

 هضقن اشم ىريلا شم للعفو لعف فعاضملا ىتئانثلا
 تششقو حبطلا هس بأ ربكلاو ةواحر هيف تراص ٌةَششُع ءىشلاو

 دسك اضع ءىشلا ضو نتففخ اشاشقو ةشاشع ءىشلا ىلا

 رجشلاو باحسلا عيرلاو كلذك دوجلل ميرللاو هتكرح ازغ هتززم

 5 لش اصق ءىشلا صو كلذك ءادكلاب لبالا ىداكلاو 0

 آلا نالفو كرَسك ءىشلاو ٍهَمَنَع اذع ءىشلا ٌقه» فكاب
 1 " - 00 هل © - 5

 ادع ركلاو اديد لحفلاو اديدش اطو اهاطي ءاج اذا هلجبب



 أملا

 هيلع ىشغغ ناسنالو برشي ملف ريغت اًنوسأو* انسا ىاهلا نسأو
 لعو ' ريت املأ هلأو مقنع دعجو الذ ّلدأو 75 جير نم
 ع مط بضغ 2ك مطأ 5552--- ىنعمب للعفو لعف

 يسم قا ءيشلابو ست اَهَمُأ ةمأو هنظب سبئحا
 اتيقالا قرأو مدنا عدول اقرأ قرأو 0 ةهيمأو اَهمأ تقلا

 ىنعمب ّلعفو ّلعفو لعق ىلعو ؛ناقريلا ن راقرألا اممهباصا عرزلاو

 تضرأو حققت ةحرقلاو تعسلا اًضا ةجشلا تضرأ فل
 ضر هنم ريكلل فيلخ ضميرأ لطحو تسلا ةضارأ ضرألا

 «بشخلا لكأت ةبيود ةضرألا هثلكا عدو ص اًضرَأ ناسنالا

 هيمو اهشبهكاقلو# ١ كلتا اولا او تأزأ َلَعَف ىلع رومهملا
 فرسأ اًنوأ نأ لعق ىلع هنيع ىف واولاب لتعملا يقل
 ةمحلا واكض ُّلوأ اذك ىلا لو ىطعا اسوأ سلا ءىشلاو

 ايل نك فنا هللا عوفر رمع لق هيلع ىلوو هساس ةلاي ءىشلاو

 باو اخ وأ ٌليبلاو نيبلاَو ع الايا بارشلاو نيل لباو

 ماعطلا فيا لع ىلعو «عجر اباياو يأ هرقس نمو هير 5

 ءايتلاو يرام لي ترام كلا الل فيوم وهف لسضا 0)

 لجرلاو ناو ٌلقَق اضياو َلَقُتَأ اَذوأ ءيشلا دآ هنيع ىف واولاو

 ىفو هرمأو ديس ىف فقر انوأ ناو تشاو وق اَداَو اذن
 كل نو ناك انتوا عوشلا قاس لل ١ ءىشلاو هَل هشيع

 مايالو اهيلع ند اماياو اَموُأ لخنلا ىلع مآو هلثم لعفت نا

 ابهَمّلَعَج اًههتماو 5 حر اولخ امْيَأ ةأرملاو ليجرلا مأو ناخّشلا

 واولابو ؛«كلذك ءىشلا ىو راص اًضْيأ ضأ هنيع ىف ءايلابو# نيفيا

200 7 9-7 0 

 دوا ءايلاو واولاب لعق ىلع القعمو هنيع ىف املس لعف ىلع

 فاي

10 

 ع1 من

20 



 امك

 لق 1 نكي م اَنْقَأ نفأو هلك هجرضتسا َدقأ عرس رسل فاق نو

 كلكسأو ةتكسا برص اَعْسَأ ناسنالا َكَسَأَو َرْيَخ ديف نكي لو

 الا ترسو اهنم ,ضفكلا عضرم بيغ ٌةضفاخل تباصا ةأرملا

 لسا لجنيلا رسْأو هقدحش ءىشلاو ّكقلا وهو راسالاب هتددش

 اكيشاملاو ةلكأ اَمْرَأ تابنلا مرأو رسألا ةّلعلا مساو ب شياو

 قلو لثم اقلأ قلأو , اهُقْلَخ قتشا اَمَْأ ةأملا ترو كلذك
 لو َناَح اًصياو لكأ اسنأ سلو نجح الأ فلو بذك ىا
 || الله لع أرب اروجأ مّظعلا َرَجَأو هلقَع ظلتخا امن

 | مك قعو « مقوم اًرْجَأ هل | وراص هدلو نم اَذَدَع ناسنالا َرجَأَو

 هل تيهبتتأ اًهَبأو اًهْبَأ * ىشلل * تعبأ دحاو ىنعمب 2 10

 ءىشلاو تّدقشا ةنسلاو ضع امرأ امرأ هماجن ىلع. سفلا 2

 5 لبكلاو ةتْمرل ءىشلابو ماعطلا نع كسْمُأ لجرلاو هتدديث

 ظني ل ةضانأ محللا صنأ لعق ىلعو هتك حذقلا

 مقهي عك دا وهف ةلاكأ للملا لكأو 59 9 2 دكا
 راص اًبتأ َبْنَأ ىنعمب ّلعَفو لعف ىلعو «لصالا ةلكألاو اًلوُكأ كلذك و

 ىف لمعتسم طغت ان نأ ّلعق ىلعو ؛مّلع وا فلخ ىف اًبيدأ
 ءىشلا فرأو ترشتناو هير تباط اَّسْرَأ ءى ثلا جرو لك

 رقح ُةَنخا َنحَأ بسغ اّمَضُأ مضأو برقو رضح اذوزأو 59
 ميقألا وهف رتل اذف مثآ وهف بنذا اننا مثأ دلثم 1لَمَأ قمأو

 امو َماعطلا ْمِجَأ كلذك مغللو عجوت املأ ملأو مييثألاو

 جوعا اَنِيَأ ءىشلا َتوأو ةرذألا هل تيضرع اردأ ردأو هعرك

 نأ وهف ةقلخ رقتسي م ريبعبلاو هوركملا هيلا لَصو ىَنَأ ىنأو

 00001 لايق ره انضمأ سمن سئي لم ءىشلا نم“ سيأو

 5 كل



3 

 أمه

 ا زجأو ا اًركَأ رفا, همغ قتشا اَنبَأ مميلا تبأو دوطخ

 اَضْقَأ ماعطلا طقأو هقيض 00 أو هعبت اَقْثأ ءىشلا,!فقأو

 ىنعع لعشو لم لكك 0 اًثينأ قيس 5 ظقالاب هطلخ

 5000 ل 0 اضياو ضرف ارمأ هللا رمأ بهي

 5 ا : امو م ءىشلا رمأو ةةيالو ىا ةرامأ ميقلا ىلعو هلعف

 قفل اًبقأ ضشلا تهور هكطت بتذلاو» ه0 0
 لجبلاو ىطعا نص اًذْخأ دكا طمعا مالسللاو كلذك امرلاو
 هاَمْعَأ رصبلاو ٌممسلاو هكلفأ ملاظلا هللاو ك هسفن نمو هّدّرسأ
 َلَجَأو تدمر نيعلاو هيرتعي نونجناك اًذَخَأ ريعبلا ٌدخأو همصأو
 10 ٌلكع تا ءىشلا لجأ ٍقيلع ههانج ايلا وشب موقلا

 ماقأ ايوْبَأ ناكملاب َدَبأ» اَّلْجا داسولا نم هقنع ىكتششا ٌلجرلاو
 ماا اكورأ ناكملاب كرو بصق اًدبأ دب نشخوت مئاهبلاو

 اهنوطب يقاس اكرأ تكرأو كارألا تلكأ لبالاو لشامتت هضرم نمو

 وخلو * وزنت اهناك اهناّيلغ ّتتشا ارقَأ ردقلا ترقأو كارالا لكا نع

 15 كعب 0 نيس اََكَأ ريعبلا َرفأو عرسأو بّثو ناسنالاو كلذك

 و هتلكأ لبالاو ىطرألاب 0 اًطرأ ميذالا نظرأو ىهجلا

 اهقش 50 ةبشكلا مش هلكأ نع انهنوطب تكتشا اًظرا

 بصي ل ار رشأو هنع ىهنو اهفارطا نقر نهنانسأ هاسنلاو
 نرجو برش هنأ ويغ ريغت 200 ءاملا َنججَأو خيفاعلاو ةمعنلا

 هد نيب عيج امقأ ةأرملا مقأو بضع اَنَجَأ لجرلا َنجَأو ةغل
 افا كف للعفو لعق ىلعو ؛ماقا اموت ناكملاب م ينل ني

 كر اضياو هتقرص اًكْفأ لجولاو لطابلاب عتّدح سانلاو 006

 ريح هيف الو لّقَع هل نكي مث لجرلاو وطمت رل ضرالا تّكفأو

24 



 ام

 ىو ٌةَرُضَأ هل لعج مسلاو هقطع اًرْسُأ ءئشلا َرصَو هع
 اًلوكُأ امفريغو فّرشلاو لاملا َلَكَأَ» هقوُث ىلع دودشملا بقتعلا
 هحلصا عرزلاو اهحقنأ اربأ لخضنلا ربو لصالا ةلثألاو لّصأت

 اهدحاو متامنلا ربآملاو مث ميقلا نيب لجرلاو ترض اهترباب برقعلاو

 |ا41) قْبأَو بلغ اًليكأ مجنلاو سمشلاو ءىشلا ّلقأو ٌرَبمَم ه
 ةلابا لجرلاو ءاملا نع بطرلاب تنغتسا اعريغو لبالاو مقا لوب

 لبالو عنتماو َبَنَع الْبَأ ريض لجرلاو لبالا ىلع مايقلا نسحا
 000 | )مكي دجي النأ در ءىهلا لم ترقق
 تْوص وا مدحت اًحوُنَأ حنو ما اًنوثأ ناكللب نتأر لبقتسملابف

 نب زيرعلا كبع ىف دشنأو اهيف بيع وقو كلذك ليكلو هنطَب 0

 امهنع هللا 5 ناووم

 نق الإ بك 5 ةبرج موبسلا ةيوج ىليل نبا وج
 54 لسرت اكولأو اَعْلأ مبقلا نيب َكلأو مَدَأ لشم اًوُنَأ ةنأو

 هتضقأو هقضم اَعْلُأ ماجللا سرفلاو اًضيا ةكثالملاو هنم ةلاسرلا

 جس رسم وو | مصو بحمص بس سوح جامي رد 7

 هيمي ديس. يجيب يع

 وهف ريخلاو مّلعلا ةياغ غلب اضياو ضرالا قافأ ىف بهذ 55

 وهف هقَبَت اًهْنَأ نلطلو هنم لضاف ففأ سرقو لصف اضياو ففأ همم 89 7 < هس و

 ع 10:.اًموَل ضبقت 575 هدوسبب كتشا* ٌليللاو بلص ازرأ ءىشلا
 ةبكارفح ارك أرنأو تولت ةيملو مصنا ءىشلا ىلا. ءىشلاو 0

 راكألا دنمو دقارحلاب اهققش ضرألاو هرقح رهنلاو كاملا اهي عمجيل

 أ هب لقعي لبخ سلال لش اهبأ ريعبلا 08 ثار

 براق انالتأ لتأو انثأ نكح :ساصقت .هتلأو صقن. الأ ءىشلا



 ما“

 داع 2 : 1 : د ع 500

 وعشلاو تاينلا تاو تقتتدوص اطيطأ اهريغو لبالا*# نطأو حلم 106

 ةأرملاو ربكم اسهر 0 1 ة*ةفانلأ 3 52 3 تاق ىاصغالاو

 يح

 هتوص ققَر اا ضمير د. نأو توبص د 1م اهعماج

 زأو هنم فيصلا كالو همت اضياو هفرص اك. ءىشلا كو
 5 قى عجولاو :«فيرغأ لجإلاو ىوغأ ميقلا نيبدنو ءقاقأ أو عاشت رك هد هع 3 - ع 5 ع ع :

 اًريرَأ رذقلاو كلذك ناسنالا ناطيشلاو فقلقأ حرج وا قرع ِِ 92 7 2 3 د م مع هردم 3
 ءاكبلاب لجولاو ك.لذك بارشلا شيشنو 0 نايلغلاب تتوص

 ثأر هلو نأ لثم اًليلأ لو .اهيَجَر اسارفاشلا لو ١ 2 3 3 2. 22 2
 نوللاو عرسا الأ ريسلا ىفو ةعارصلاو ءادناب ٌهَيص عفر اليلأو ََ 5 / 2<

 يع 26 ل ع 2 53 6

 10 هنعط الأ ةبركلا قو خل الابو هريرتكاب توبص دليلا ءاملأو فرو افص
 أ 8 23 0 ءغ 3 2 7 5

 تقر نذالاو هير تريغت اللأ ءاقسلا للآو قب ىشلاو اهب

 ءىشلاو اهفاوجا ىف اهتينح تعجر اًديدأو اذأ لبالا تنأو

 ةنيغضلا :كيحألاو نا ىكصلاو شطع 5 1 لقت

 ءالكلاب 3-00 اغ ان 5 ا ّق عنكتتلا كدر اضياو 995-0 ظ

 15 يحصلا .ىثالثلا ءضْعَب ىلا مهضعب مق اش موقلا و :ككلاو

 ضعب ىلآ هضعب مضنا اٌحوزأ ةرببغو ناسيئالا 5 لعف 37

 عتعمج كيلع ميقلاو اهتدرط بلآ (لبالا تيبلاو ا ..كلخ
51 

 اسنبا هتنباوأ + تريص ا” اهريكو يانا! كابرأو عرسأ ىبشاملاو

 هروج * انمأ هئشلا كلوا ا ره راد هديا 3
3 

 20 نما ناو

 0 5 كْنم َتاَهِيَأ
 < نع 2 5-5 كم 1 ع



 امل

 ,. ةأرلا تكروأ قروأ رجشلا سروُأ رفسلا ىلع مْرَع رفاسملا َرقوأ*
 هتيطعا لجرلا تأكوأ زومهملا «ةريصقلا ىشم نم مبق ىَشَم وهو
 هنم ىيحتسي ام هب نلعف اضياو هسا ةنياوأا نيل اوي اام
 هتددش ةيسلا د دل 3 ىو ةنبالا نم

0 

 9 ع اعس امعآلم ظورسملأو ا.ةغصلا ناب ا 30

 ا و لع ملا فاح

 ءايلا

 اهدلو كلت ناوهو انتي تدلو ةظارملا نيذتيا ىعابولا 1 < نت ع 000
 عاطا ليجيرلا هقياو اضيا مرجناو ىتنا ءىشلا تههياو اسوكنم 0 ا - -نآك 6 > 9 مع ةآك

 ل © خباجالا ا

 ةصاخ خبئالتلا لاعفالا بانك أذ

 ةدمهلا
 عك[ 0

 ياو مهمدقت ةلمامأ ١ ميقلا مأ لعق لعق ىلع فعاضملا ٠

 جحاش ىو ممم هجش لجرلاو تنَنك قيرطلاو هدصق مَ 1
 ع ىا مون تممأ 0 امأ نتمذك 9 غامدلا 1 غلبت
 68 ىنامل كبلا 220 ىلع كنج معلا رمالا ىنضأو م

 هذختيل هدي نر هفيس ىلاو هلثم ءىشلا 5 باعذلل أيهت بأ
 صيصأ ىهف تتذننشا انا كافل تشاو .ايهك ةبابأ تئشلاو
1 

 ةجوجأ ءاملاو اتوص اًجيجأو ةَجا 2 رانلاو عرسأ اجَأ جاو 0 70138



 املأ

 لج رلاو دتكحم باركتتلا ١ نقي ءعرقلا كيم هرخحا دريغو قون

 نعي تي نشل, كسلا اوْبَصْحَأ ممقلا عرمأو هتاقأ هّضرع
 فكلما رئاظلا ىياغللاو ع ءايشلا* ىكمأو.. تمفقوت ىلا

 يلق وامل امينا غلب ا ذرة فاحت كارا هك واولابو

 8 تلا ةييكفلا كانكلا قكييلما ىف ءايلابو ء«ءاملا داقس
 5 8 0 ب هاك هع ع
 © هل تعسو هديق ريعبللو كنرخا كل تيلمأو هرخأ كلجا

 اولا
 لع يفتر نطو ةككحتا ناكملا كيو ميخصلا "يفارأا

 تستياو . اهشيشح ىلا اهبشح وتك ضرالا ثسسوا |! 000
 10 ةارملأ 50 تابنلا نم اههجو ىطغ اسوق سيدولا 5

 سجوا ”سرعلا ءاعط ميلر تعنص تملوأ روكا 2001
 تمر ةقانلا نيعروأ هتعبس اتنوص نذألاو هناح 0 2

 تيعوأ تكول اهيلع نييَمر ةباحلا تعقرأ اعل (07
 2 0 ني ع

 قعمجاب واج موقلا و كو كك فنئالاو كنم تغرف رمالا

 15 اهلاخ ٠ نس كلاود ل تضخ دوأو 5 هلام 3 لجرلاو

 ضر ان ناهعبطا 1 ىلبع رانلا ةللاو هتقاغأ باسبسلا تدصوأ

 نطور مالا دا ُِمَتَع وا اهنا ايفسك شوا ع 5
 0 ع ع 02 اهيعَطَق 1

 تيقتسا لجرللو ءاقتسالا كنع اعألبي رم اضياو اًديدش اًبّْرَج

 90 بينذلا, هققسوأ .ىيصلاب ةاسخأ بلكلا تَهوأ اذلق 000
 7-52 هدم-ةه+ع

 0 ىشعا لقو كله ى تا هتكلشا
 فبأ اهب ىنبقاعي نا ةَثَع نم فلس ىتلأ ىلامعأ هللا رفعت



 هلقم 0

15 

 آم.

 لجرلاو كلذك مدلا ةتعطلاو اعطقتم هب نسمر اهلوبب ةقانلا

 بذك لاقدبو ةيف كاز وبكل 3 فقرأ زم هباأرش نم مم ةلغز

 اك كيناخ اضيأو 1 ثيحشملو

 ءافلا

 000 1 اذكاو ىل اذك اقحلو ةاشلاو ةأرملا تّلقأ -فىعاصلا

 جعيحصلا ىعابرلا* «ةقانلك !دبا اذه الا دلي ال نم ىف كلذ
 دعب وهطظ رمالاو خاوسف اذ راص رخو مخارف جر ضيبلا أ

 ههنا هللا راو تفذ عورسلاو م اس وهظ عتضيب موقلاو دايننأ

 ىطلفأو ىتّلفأو بهذ ع 0 كا ا 00 «تاكوتأو

 هلثم ربكلا هدتئأو ةتأطخ هتدتفأو أاطخأ همالك ىف كَئفأو

 ضرع هباحصا َترْكأ هنم ءاسنلا مارفتساو هتألم ءاقسلا تْمْفَأو

 هيف عقو لجرلاو رش ىف هتياعسب اقل هباككأ تَرَ :مكالل

 ةدارهلاو لجسرلا تمافأ رومهملا ؛توكت لقم ربمالا ىف تركفأو

 مالللاو ءىبشلا صافا هنيع ىف ءايلابو ؛هتألم ءىشلاو امهتعسو
 2063 - نع ء

 ورسجلا ىخغفا دكمال 3 ءاخيم لابو « بهذ ضرالا 3 يف اههذابا

 © هتباصأ ةلعل اكن لكل

 ميملا

 حيحصلا ىبعابرلا ( عم اهلا اص ديلا 0 فعاضلا

 كلذك اهتابن ضرالاو قولا كو اهتردشم *« كجرخلا: ةرجاشلا ترم
 ا ساد 2

 ليهمأو ةسمسم سقكم ر هسيكع ىأ رشمنتم مع ل ربكلا ىو



 أ

 ديل د تس دف بفرشسا مسا ل ا اا
 «نذالا 20 فالأو مخعاسو فنلاو 00 رغظلا فثاو ب وىيث

 ن هع 2 1 ه- 5 5

 رمالا تنقتاو ةفكتلاب هتفيطا ليجرلا تفكتا مجحكصلا ىعابرلا
 هد وع

 ضرالا نم اكلم ىلاو ام كو خذماهت تيتا كيمهتاو هنيكحا

 52 زومهللا ءىدبب تننط ٌلجرلاو هيلع مهتي اه نا الا 00

 5 ىنتم ىنثم ج دقلا دنع ران تطقس دكنؤلاو 000 تدىلو أوما

 ليجولا 520 نيطيخ *نطيخ نكح كش لي جاسنلاو 5 10

 لك كف ا هلئاكتا ىتح هتبرضو هيلع يتب ام هنيطعأ
 كب ا

 لجولا راثا دنع 8 ءاقبشلال «( هننعبتا ىرصب هتراثاو ءيناج
5-2 

 © ةرملا 2و ةرانلا نم متاحا

 10 ءافيسلا

 3 َِ ١ 6 2 . ني

 تدقاأو ماطخل ميشه وهو اهنث رثك ضرالا تنتأ فعاضملا

 رثك ةالغلا تَبَعْنَأ ميحصلا ىعايلا «تمبت وهو ءاّدثلا تتنبنا

 هماغت رثك ىداولا َمَعْنَأو ءاسللا تا وهو بغت م اهُناَبْعت

 رزكان كعولاو هرم رسهظ رجكشلا ليقأو 0 و دل تندل وهو

 15 مأد رطملا محتأو ىتغتسا مل جرلاو 0 كم كلنع عيتجا دبزلاو

 تلعج ةيادلا ترقثأو .هنع فارصنالا عرسا ءىشلا نع لجيلاو
 ك9 هد 1١ ل ء 0ع د

 8 دعت هيف نال بطرلا كعتاو هئرسصق ءىشلا تدَنّدَأو ا اهل

 ندع ه0 ءود 612

 تعمزأو هنفقلقاأ ةريغو 0-0 لا حيحصلا ىبمعابولا

 80  هةعيبمج مئتي مث تابنلاو هتعمزأو تامرع رغسياو رسمالا ع

 2ك 2-

 تدغزاأو ةكمب ةفلدوملا هنمو ةتعيج موقلاو ةتْيرَك 2 يتلا فلوو



 او

 ملل تغلب ةيراخلو تباط رامثلاو هنو غلب اضياو ىنق :ىشلا
 ىذلا لّْبَكلا وفو اهيف كرتلا تدّدَش ولدلاو هثُقحل ءىشلاو
 زسعو لد وللا (للق تاق . ءارشلاو هاملا نم ريبللا .ليكل نوصي

 |0000 اكل ىل مهلا كرذش نأ اهل ىغبتُي سْمّشلا ال
 ّركلا هصعتأو مودلا رمث وهو. القت همت راص رح ل

 فاي

 د 0

 37 اضياو ا ءاذي هتبصا * هناأنأ زيمهم ا «( درعمعقأ ةيمرلابو هلذق

 © بارا ءاداو وح اود - 31
0 

 دبا

 0 نه - ء- هذ ها

 ءأف , ]1

 050--7-- | : .- 5 ا نس

 سلبا عحعيحصلا ىسعابرلا « بسلا ةدل_-تالد الو يم ريعبلا ىباو 15

 > هنةع ها نع

 ام اوبِهْبَأ ثيدلمل 4و تيرم بابنإب تق تنم يح

 - نآع 2 2 - نى

 خطبأو افلخ ةخندسصم تلعج 9 ىلا كتلي و هيلع جقرأ لتم

 اثاعن وحو ىمهبلا تننا ضر الأ تمهبأو ئخدطد ل راص | 15

 دعبأ ممسلا ىفو عيبق لكو لهجلا ىف الغ طءعبأو كيش هل
 ترد مف 00 082-2 ك1

--2 3 1 

 عدباو رسحو 0 رهعبلاو لاثم الب اهقاخ ءايشالا هللاو لعف وأ

 68 تعبطع وأ هلبأ تلك لجرلاب

 ءاضلا 20

 هل >2 ع

 بابشلا ندع ك«عصقو دفعضأ ىبصلا ضرسملا ننأ فعاضملا



 أبا

 تكف لل“ سطقاوأ "1 تعينلا اترك ودعا رثك املكو رثكا ل67

 ءايلابو «ريضني ث اًضينأ هتكرت محللا تمضْنآو تمَخاَن لاقي الو

 ه كتيطخأ لثم ءىيشلا كتبطلا هلل

 ءاطلا

 ميش كاطرا ١ طسلا ف 5 طل حيحصلا ىعابولا

 اهيف ةرضخ ىو ةمارطلا اهّيلَع نانسالا تّمرُطأو مذ وا حامب
 ايلعلب :لغسلا حرار ةقبط هيلع بلع 00 0

 فلألابو ءمّلظَأ ليللاو هيلع اوعمجأ رمالا ىلع ميقلاو اهيلع اهتيوس
 قاظأو بح طاف هرصأ . ةقيع ىف ءايلاوءواولا للا اذ

 هسه ع د 0 31 ع

 10 ءىيشلا تيبوطأ هما ىف ءايلابو ءدنتوق ىبأ هنقاط دهنغلب ءىبتنلا

 © هتحدم

 ءاطلا

 © ررط اهدحاو اهتراخ ىو اهناّرط رثك ضرالا ترظأ فعاشضملا

 لاذلا

 1 اهريس لهس ةقانلاو اهب رقا ةعاطلاب نَمْدأ ميحصلا ىعاولا
 :١ 5 ل - : 2

 قرذلا 200 ضرآلا تعقرذاو ناسنالا بئنذأو ناعدم ىهف

 8 ىوقدنحكلا و

 لاودلا

 كرذأو ثابنلا اهاطغ ضرالا نَسّندأ عيحكصلا ىعابرلا

23 



 انا

02 

 ىو اهمكش ةربخلا نسترأو هشيع ىف عسوت لجرلا ٌسَعَرَأو

 رن طرشلا ماجمل كر اوعرسأ لبالاو ميقلا لفرأو -”ةفيقولا

 هايملا عقانم ىو اهغادر ترتك ضرالا تَكَترَأو * هيف غلابي

 ليسولا تلضرأو فيَح وأ ةلع نع ةّدعر هنداصأ ناسنالا قعرأو

 كىكلمو كدي نم ءىشلاو ثيّيغلاب ءامسلا هللاو امهتّنَعَب ةيصولاو 5

 لسر يهل راص ميقلاو كلذك ناديملاو ةراغلا ف ٌليخلاو هنقلطا

 هجيعو دراثا رشلا ىفو رابغلا ومو ٍيَقرلا راثا ٍجَقْرََ» نبللا وهو
 اكلا لل اوراص موقلا ففيراو هيلا تحتسأ ءىشلا ىلا تضكراو

 000 | |, تعإش ىتم كاملا دوق اهتكرت لبالا تْعيوأو

 ا7]00 0 ليخلا تلقرأو. . هب ,تققر ءىشلاب تنور هلام رثك 0

 ركاش وفو ىطرالا .تتيثأ ضرالا تطرأ همال ىف ءايلابو هلأ
 ه6

 © هيلا تكتتسا ءىشلا ىلا "تيزرأو

 نوما

 راغي ًّى ةتلغج ءىشلا وص هنم رثكا كحاضلاب صقنأو 15

 عبتا *ىفلا عّتْنأو قت ريغ وسو برطق اهركذ ةءغل ةتبهتو هباع
6 

 00 اا فا تع عطقني رث فنالا نم مدلاو اضعب هضعب
- 

 هتكسأ لج لاو دلقم مدصنأو انيكانتع عل عمتسأ ءيشلل 20

 00000 0 دلو داجت رشلا :نمو نيغ: نم هذخل, ءىشلا لقتأو
 ىف واولابو «ةديدش ريغ طرض 57 هنتاهك 2 هتيطعا 0

 دقعلا ىلع نار ندعلاو حا هلع فرشا كاوشلا تلك :زعنيع

 ةرشع فنلألا عمو رمق ةرشع ةتاملا عم وو فينلا نمو

3” 



 انو

 مالسلا

 ّظْلأو تابنلا لوا و»و عاعللا تدَبْنا ضرالا تنعلأ فعاضملا 3 2 ٍِِ 6-0 2ع

 اذ أش اولظلأ هيلع هللا ىلص هنعو هتمول ءىبشنلابو مأد رطملا
 7 0007 م 09 3 ص ا

 ماقأ ناكملاب كنا ك.]لْذب َءاعدلا اومدلا ىأ* مارك لاو لالكلا 2.
 39 كك 1

 ١ : هيش هدمالك ىف غلا ىبيحصلا انذلال أ إ

 رظنلا نم كتنكمأ نارا تكوميلاو الاماتو انيمي ناك ةركج م ٠

 كيلا هنجقْلر هلم بهذ اضيا َجَقلو لجرلا جفلأو اهيلا

 َهَنُهَل هل عنص موقلل َنهْلاَ» ليللا ىف انرص انْلْيْلَو هترطضا ةجاشخل

 ىلع تملا زومهملا «ءدغلا ليست ماعطلا :نم لكشتس ا

 10 هي اَمْلأ نم ىردا امو هب تيبهت اضياو' هيلع كيا 0

 ىف واؤلابو «تأطبأ ةجاحتلا تايشأو هللا دالب نى انا 07

 تيفلا همال يف كايلإبو «هيلع مالي ام لعف لجرلا 3

 © هتدجو ةىشلا

 ءارلا

 15 تتوض اهئاكبب ةيكابلاو"هقيهت خف رامللل نر" للالا
 ء نع ءءء

 0 هع و -1 2

 ءام رسام اهيف رهظ رمبلاو ةغدرلاك دعو عبج اهنغانا ترننك
 2ك

 - ءهوّغ 3 0 3 3

 90 ملظا ليللا ندرأو جل ةنتفلاو رشلا ىف لبجرلاو عبانت اع

 مكلا لفسأ وخو اندر ل تلعج صيبقلاو ل 03 نرعلاو



 نا

 ليشبلاو بلبلملا َكْيلع رومألا كتبَرَح اذا اًنمو

 06 وأ فلخ قكدلتم ناك ءايشلا ءىشلاو هابأ هّبشأو

 ماجللا نسأف وهو هيف ق ميكشلا تدلَخُدَأ سوغلا تمَكشأو

 , ههجوبو * مزعو لج اشأ هنيع ىف ءايلابو «ماد رطل ْثتَحشأو

 0001 الخلا هبَنَت_سرفلا هفاخ ءىش ىع هل ةنايص هفرم

 ؛ءاصيشلا وهو همت ىسف لخنلا ٌضاَشأ اليلق اليلق هرطُلا ليبلاب

 كلو هل قلو اضياو ىقكو ناعأ لجرلا ىِبَسشَأ همال ىف ءايلإبو
 هي ه مل ه ء هه ع

 تيذشاو تينا لجرلل لاقيو هتوعد ءىشلا تيلشأو ىكذ
 ه- هآك تك

 ىبشاو اضيا بالللا بابُذ وهو ررضلا وهو اذشلا نم تررضأ ىأ

 © ءاوعش ىهف اهوقرف ةراغلا ميقلا

 داسصلا

 ىنتنأ ءامشلاو امبكتم هر عفر للجرلا 0 فعاضملا

 ىف ذلولا لجر تراصو تيضخضم اذا ةقانلاو ىتنلا ناتصلاو
-_ 1 0 
 عمدص اهل اص ةرجحاشلا ا حبيحصلا ىبعابرلا «اهالص

 2 ماه لك 6 هد

 تيمصأو ككضيلا ةهنمو ملا هيف تععمج بانللا نفكاصأو

 كَقصلاو كيطعا كتدقصأو فوج الب اًتمصم هتلعج ءىشلا

 هنيع ىف ءايلابو ؛ديلع مايقلا نسحأ هلم ىف فقّتصاو ءاطعلا
 ىَنْصَأ وأو نع ةبلقنم همال ىف ءايلاب» ءدهل عمتسا ءىشلل حاصا

 دحاو للصا نم ناجرخت ناتلخن امو ناينصلا تبنا لكنلا

 © هصقن نالف فح ىغعصاو كلذ نم رثكا وا

 داضلا

 َعَرْسَأ لجرلاو ةَرَص ىلع اًجووت ةأرلا دا لجرلا َرَشَأ فعاصلا هم س65
 8 ماجاللا 5 ىلع ضع نييقلاو ءىبشنلا نم اند ءىشلاو



 |نزد

 هتيكحأ رمالا تفنسأو ملظأ ليللا فكسأ .حيتحصلا ىعاولا 0-5 ن0 2م 1 2
 تمَنْسأو : تمّدقت ٌليقلو بارتلا .تفقاسو ةديدنت : تبعا جيرلاو
 اهيف راص محلا تدخأو مال مظع ربعبلاو اهبهل عفتنرا رانلا

 ةىف غلب د دلولا ه«هببق نوكي* ىذلا ءاملا وهو لخسلا :
5 

 1 ابوعم وهف را الكلا ىفو ةام .ك درا مل ّلمرلا ارتب

 هد 6

 056 اهوام كركي من 9 ههجو ويغت رجرلا 8

 اًضْلم هام َطَبْنَأ حبسأو هبلق ىلا مشلاو ىنالا كيغلباب نا
 د 7 2ك ني 8_2 كي

 10 تك ةخقانلا تبقساو ةدكشلا 2و ةئسلا عتباصأ موقلا تنساو

 اهيفو هتراجت تاحساو هنلسرا رتسلا تيفكاساو روكذلا اهتدالو

 كراع كلمو < ىشلا تراسأ زومهما « بهذ ءلامو 5 كنيببلا

 يي

 ءمال 8 ءايلابو «راهنلاو لفل 0 كاش ةخيقبلا وحو ريس

 هد هدع

 هو وأ 7 هقاخ ناك للجر ا. :هتلفغأ وأ أ هتكرت ءىشلا 94

 15 ملقم ىنتاعج ن .,كغب هيو ايوتسم 00+ 2ع ل ةقيجامادو

 هده

 نيشلا
 2 2ع نإ حد 07

 ظعنأ ؛لجرلا ظمأ. اهعاعش وهظ نيشلا "تكتل 00

 : حيحصلا ىعانولا « حلت 0

 20 لبش اهعم ناك ةوبللاو مكنت ل اهدلو ىلع .تسماقا ةأرملاو هيلع

 تيمكللو اهذلو اهعم ىشم ةقانلاو اهذلو وهو



00 

 -5 6-5 52652 5 كم

 ميرجلا ىلع تزهجأو مّدهج اوغلب ةرادعلاب انيلع ممقلا ٌىِهَجَأو
 «.ىف واولابو ءديظع نم هبلق* همانس يعبلا َلَقْجَأَو هلتق تعبسأ

 اليل 00 هل ايلاوود دقلخأ تالا تانخلا ةيع
 تس 60 5 3 ا را - هكا 25-

 00-2 0 قد 02 2

 5 ملط د ماسخ مني ىدجأاو ميغلا باهذ ىف انو انيهجاو

 6 -- 1 م 2 6

 ااذ) 03ج امو ءانغلا ءادللو كاقك مالا كيلع ىَنَجَأو
 ه نم هع #2 و 06 2

 © هتيطعاف ىناطعتسا تيدجاف نالف ىلاكساو اضيا ىفنلاب

 فاقلا

 ولقو كلذك رثبلاو اًعاعق هام اوظينا ميقلا ع أ 00

 011 لكيلقلاو !ىتننلا“ نانقلاو قتتنا 'طنالا نق
 - 05 3 5 ع . 5 4 21 0 2 ١

 تسعذأو مدعت رولا لعقأ جيحاصلا ى <عابرلا كلا .رانقلاو 00

 نوعاطنا ءلذنق ناسنالا مسعأو اهتعاس نم اهتغدلب هل 2260

 اا الها ةكشو ابنتك هل لتعج ربغبلا نتقأو ”ةكلذك

 ضرالاو ءاثق هل راص ميقلا اتقأ زومهملا فز نمار عفا لحل

 وقو ناوكقالا تتبثأ ضرالا يحل ١ وبال د7 تاكو ا يك

 م از

 قءعودلا 10

 © منوباهلا

 فاّلا

 تبلص ضومل لوح امو ءىشلا تسركأ حيكصلا ىعابرلا
 دباذلا تكتبكأو مظعتملا ةدعف نعق لجرلا مكاو هعضوم 6 هه 05 0109 ت2 31 تك

 52 0 مقره ذتانع نتبالج 20

 يي ا ا



 ان

 8 ىأ ءاطعلا نم* هل ميصخ أ عرملا وجو رض 5-0 عضوم

 - هع 7-3 2 نسل و 1 '
 عضاوت هلل .تيبخاو همامت لبق اهدلوب تمر ةقانلا تدفخاو

 0 3 ه :

 - -2> ه5 تن

 مسا وصو نئلخ مرما اولو كرتلا تنقْخأو راكشالا لا عوشأ
 انا © هكلجا رعدلا هيلع ىَنخَأ همال ىف ءايلإيو «مهكلم 2 1

 ءاحلإ

 دعاضر تك ااكدف مالا 59 جحيحصلا ىعايبلا

 00 تاتو سيقلاو اميتلقوأ رانلاو برحلا تّبَصخأو 5

 تعرسأ ليالا تدوخ هتيدر وهو اًقَشَح نمت راص لخنلا
 حوحو رمألاب ملاعلا رهو ىوحالا هنمو اهتعيج اهتذوحاو
 كتجاح تلعج نالف ىلو ءىشلا ىلا كنَجوْحَ رقتفا لجرلا

 هكاطص تك 0 هم هل هنآك

 هماعط نم مقحأو زرح ىلا هتممض ءىشلا تزرحاو امهيلا

 تحل رم

 نع هو وعلا ىف اًيقُم هككرق شيجحلا مالا حلل

 90 َرمَجَأو هيلع اوعمتجا رمالا ىلع ميقلاو هتّركب رمجملاب ءىشلاو

 دتشا ريعبلا ىسرفو ةراجحلا ىلع هيّشم نم بلص رفاحلا
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 نيعلا
 هسا اع - 5 7 5

 / «.لجبلا : ريل ىميلاب ادلب نامع ىلا نمعأ عج ىعايرلا *

 رمت وو هفلع جرخ م ملطلا قلعأو قزوعأو رذعت ءىشلاو و قتفأ

 ه نة

 دةيلع لقت بارشلا هرطعأو صفعلا ذب تلعج ندادملا تيدصقعأو

 «دثاكب عم اص َليَعاو ةاضعلا مهلبا تلكا ميقلا ةّصعأو هّظكو

 © هلام ىف ةَقاَعلا تعقو هوغو لجرلا ةاعأ هنيبع ىف واولآو ءايلابو

 نيغلا

 اليف لف فطأتلا كو اثم ان ىرتشا للجرلاو هقلم كو
 مامخ مشل ىعابرلا ؛ رغم ىهف اهلمح ضع ةرقبلا توغو اًيند 0

 هريتس ليللاو هتلسرا لديصلا ىلع ةلابكلاو رتسلاو عانقلا 2 5

 سلْغُأو العس ىف ىأ فيبلغ ىف ومنو هعسو شيعلاو كلذك
 عملا ترمغأو اهئاصغا سيقبن يش نينصغاو لغب 7 رخ

 همال ىف ءايبلبو «عسّنا شيعلا َنَدْغأ هتك رت ريعبلا رهظ ىلع

 هللاو لسفا مهقلا نيبو هضرتخحو بلع لس نيببصلاب بلكل كلا ىرغأ 15
 ركاشلاو 2 ىفغاو نسحتلا امغلاو ىرسغ ومهش عنسح ءىشلا 81 5 , --- دو ذيل

 ىف ليفلاو ”مالاو فرشلا ىف ةياغلا غلب ىَيْعَ» ةهثاصغا تّلدت , , 42-2 <19 5
 نلمس تييبلا تييمحمأو اهماقأ ةيارلا كو ةياغلاو كلذك هقابس
 © ىَمَغَو دهفقس ومنو ءامغ هل

 أ ا ا 20

 دجو اضياو هبصخ ,ثك لجرلا بَصخُأ حيحاصلا ىعاولا

3-5 

 0 هدم تهوس ا



 0 ولابب 0

"11 

 . ١ 9 6 0-2 ين ى 3

 متي لعف 0 ءاهندالو تمءاهس ةأرملا ترسيأو راس ميدل وهف 99

 000 مس دع 9 و1

 دوفنا ءىشلاو همأ تنام نييمدالا ريغ نمو هوبأ تام امتي كلولا
 5 ى 1 72 نا

 ىلع لعفلا مال ىف ءايسلاب لقعملا «ماقيا اهل راص الا تسمتنياو

 هدب كك ىبظلا كئتاصلاو هدب تيبرض ايدي لجرلا تيدي ءّلعف
 د -00- 2 طك 3

 © ةمعنلا ىكيلاو اهتعنص ادي هيلا تيدياأو ةلابكلا ىف

 ىعابرلا
 ةومهملا فريح

 تدلو ةأرملا 50 كلدك ريب ءىشلاو 0 لجيلا ترآ

 هدبصوو هديصأ تقلغا ىأ تدصوأ ىلقم بايذا تدصإأو اغلأ 2 - - 2 5 3
1-9 2 0 0 4 7 3 - 
 تدجوأو هتيق ءانبلاو كاوق هللا كدجاو تفكواو ةباذلا تفكأو

 هتعرفا لجرلا تركآو هنم ةيوق لجأ ةقانو اهقلخ فتوأ ةقانلا
 ةيعادلا ؛تكيآو ةدوبع تيسلا .داياو هتيبحش 5 نإ اللا

 © قفرلاب هتجرختسا ءىشلا تيَشا اهمال ىف ءايلابو. «تدتشا

 ءاملأ

 ١ د 5

 كلذك ءىشلاو بصتنا باكحسلا فدها جحصلا ىعابرلا

 ىبصلا قنغأو عرسأ فبهأ. تأجل هيلاو هلثم ءىشلا كلو
 0 01 2ك 1 8 3 0 5 ١ 34 1 7

 اذاو هلتق رثلو كربلا ةدش ىف اوراص ميقلا ًارهأ زومهملا «ىكابت

  0ام ىلا كاهأ ام وا ٌليخآ ام ىناءاهأ ام كنيلم ان
 و
 تشطع ميقلا فاقأ لعفلا نيع ىف ءايلا تاوذ نمو ؛«ىطعأ - نع

 © مهلبا

22 

15 



 ا“

 تررد نسا سورغلاو ءاشولا وهو هلام .رثك لجرلا: ىشوأو . كّيلع 3

 اهئاينا لصتا شرالاو دلو اّيْسَو ءىشلاب ءىشلا تّيَسَو هيج
 ءايلابو « بصولاب ته كفل 2 اتي ع ر كتفلفوو ىلا 7

 اينو ىنووأ ءانوو ىسلو ىنو لعف ىلع 00 لعف ىلع اما

3 

 © تنثوأ سايقلا ناكو نالذعلا

2 

 )00 نقلا ىتالثلا _.دحاو ىنعم َلَعْفو لعق ىلع ءايلا
 معألا عقيَأو ةغل اوفي مالغلا َعقَيو باط َعَنيَأ» اْنْيو اًعْنَي رمتلا
 000000 ةثركر مب تطعيأو اطاعي بئتذلاب .كطعيو بش

 000 | [رسْيم هتلعج هل ترسيأو اراسيو. ارسي رسمالا ى

 000000 شياو مسيو اراسي لجيلا رسي لعف ىلعو ءارضاح

 0000| ااثلا «تككف نص تذقيأو نع ا 06
 )000 دوق لجرلا نمي ىنعم فالتخاب ٌلعفو َلَعَق ىلع

 اَنْمَي هتيمي تكلس كلبلاو ةتيمي تسير لجيلاو مهيلع انومُيَم

 نيل ارت مهشلنأ نميأو مووشم دكض نومهم ل د نيو مهديف

 ةخظاقيو اًطَقي ظقي ّلعف ىلعو 2«نميلا تينا تفس اي

 اسي ءىسشلا 58 هتئهبنا مينلا نم هنظقيأو روما هبنت ةظقيو

 ىف انرص انسيباو اهسبي 6 ضرالا تسيبأو متون :تيبشذ

 دلبلاو اهب برض اًرسَي حادقلاب رسي لعفو لعق ىلعو 0

 نص لقسأ ىلا . هتلتق لمد راسي برسم لجولاو و 0
 ةراسيو 5 لجملاو َنَكَمَأ اميتاب علا ىشلا رسحو رولا



 ذي

 كد هتلعج 2 قا 55 نامطا خعاذوو ذخعد كا علو

 و ءىشلا ىلا ا لعف ىلع ومهما ؛ةةعيدو كنم ةتلش هنابق وأ

 7 ني ني نس لاو نادم هش لشوملاو تحن

 راص ناكملاو وعلا 2 اهراعبأو اهلاوبأب ناكملا ىف توذأ منغلا

 ةراص ءاطوو ةءاطو شارفلا وطو لعقو لعق ىلعو «هيف كلذ

 اهتعماج ةأرملاو ًاضو ضرالا تّظوو 0 لبيهشس نادل

 ىف تاظوأو اًَعبات هل تمص لجيلا بقعو اهتلخد ودعلا ضراو

 لعذف ىلع ماسلا نم ءاهلا تاوذ نمو ( ىيتيفاق نوب تنرق وعشلا

 ءىشلاو اههبنشو ةرامالاك ةيالو ىلو لعق ىلع لستعملاو للعفو

 كيلواو اهترطما اهنيشلو ةءاكرسلا اهيعلوو شيول كاعد رطملا 689

 وع را وجيو -

 ها وم+ يي

 ءايلاب ٌلتعملا «ديلع كتيلو ءىشلا كعو كتيلا ةتعلت انااكلا

 مظعلاو تعيس ودا هظفح 2 0 0 ليعفلا مال ف
 - هع 0 -

 3 عوج عاننملا ىسعوأو ةدملا عمج حسو حل ىلع ربكنا

 15 كتيفوأز رك اضيأو 2 تقلا قس ءاغو ةىشلا ىقوو ءاعولا

00 

 ترغرنثنأ 0 تلا ىلعو كتلذك ةكحلاو ايفا ةكتيطعا <ىشلا

 ةيد لينقلاو هوا ركطق لكك لاعبو كو انفو ةرببغو سبرغلا عضو

 ترعلا لو ككل [قذف كلارا تام هريغو لجولا تو ايعنزف

 ريعبلاو ناسنالا ىرو ليبلا قب ةلبلا ى ىنعي شا

 20 ىف هير 00 لجرلاو هكذو رشد مكشلاو هفوج ىود 5-6

 فرو منقب ةنعط تكلا دخولا 0 اعزمي ال 3 ذغل

 6 ع هع هس كي 2 هوم

 2 ند

 ةياشو ىعاسلاو كلذك مئامنلا باٌذكاو هني ٌةيسشو و 1



5 

 انفي

 مب

4 

 لوح تستر ُلسبالاو هثصقن ةعيضو هلام ضل سم روك

 كلذك لا انههع وو 0 تاق 0 اعرامخ هل انا

 مد سا 20 ىلإ قت م

 ةقرو نيبللا تفوو 585 تّئدخا اقرو رجشلا تقرو 0 رشلا

 قاوسب ىف ةرْشُخ وا دوس ىف اًضايب وا داس ىف هب راض
 الا قئاصلاو هلام رثك لجيلاو هقرو تبن ا ا

 لعف الو فرو وذ قزأو رجشو ةقرأو ةرجاشو عجْتي مل بلاطلاو

 و 00 نجح ل ةدح ءىشلا دحو هل ٌىتالث

 دحاو تدلو ةأرملا تَدَحِوأو هبحاص نم دوغنا ةدحوو ةداحو

 2 ّلعفو لعَف ىلعو ؛هلاصخ ىف 0 هتدلو اذا اضيأو
 56 د 3 5 5 م 0 3

 , هشحو رثك ناكملا شحو !دبعب م ىمر اشنتح :قيسد وأ ديبي
 سْنالا هنع َبَهَذ ناكملاو مداز ىنق ميقلاو عج لجرلا شَحوأو

 لعق ىلعو ءاًشحوم هتدجو ناكملا تّشَحَوُأو انا امهتشَحأو

 ثعيأو ساعدلا وهو ثحيولا هيف راص ٌةَقعوو ةدوعو ناكملا ثعو

 ةأرملاو كل اًعَتِو متو لعف ىلعو «كلذك لبالاو ديف اوعقو ميقلا

 لجيلاو هيف فمَح مالللا غتوأو هظقحت ملف اهَجَرَف نيعاضأ
 فاكالا اهيلع ىقلا ةبأدلا فكوأو مثأ اًفكو فكو هتعجوا *
 مُظَع دنقنلا تممروأو ابك يمش فنالاو ضفتنا امرو ءىشلا مرو

 ىف هقوف تلعج مهسلا نُققوأو نسح رمالا قفو اهعرض
 ضرملا ٌبعْنَأ ميقلا بصواو ضرملا هّبعتا ابصو باصو رولا

 نم عجونأ ىجو ةبادلا ىجو ءىشلا اومرل اضياو معنالوا
 فَعوُأو فعض اًفَعِوو اَقْعو وايبلا فغو كتيطعأ كتيجواو ىقحلا

 هتكرت اًعدَو ءىشلا نسَّحَدو عفو لعق ىلعو ؛عرسا. شلم لك

- 



 اهيل 9.

 لي

 يكل تفك ليحلا نم لوف اهييلع اترسقوأو اهلْمح

 تشاو بْلَص ةءاكو هىشلا ٌعُكو تعسل برقعلاو تقحل اَعكو
 هينيلبا لتتم ,وقلا»ا عكوأوا هيلع ١" لام اَعَكَو لجرلا تمعكو
 اًرسقو ركلا رفو توص ارو ”ىش لك رعو  لحفو للعت 1
 انني هافوتسا أو د ا رعوأو قوت طظيغلا .نم ركصلاو قتشا

 ن م

 تسمو ع دعو ىف راس رفاسألاو ةامكام ةراجاح 2 5 تنكس ءاماو

 ف و طلغ اهو موو قلل يل بهذ امو ءىبشنلا ىلا

 للا رد لوقو 0 ء ريشلا ىف لكو  طقسأ همالك ا 0

 مهبذ ىبعذا ميقلا كل نتسا ركاشلا و كلذك ل دل نجدر اذييلا

 10 ضرالا ىف لجبلا لاو وادع ءاس الُغو ىبصلا لغو مهذم سيلو

2 2-02 

 لعفو رك ىلعو « تمعوس 0 باوكلاو عّوتسأ روسلا 3 دكعبأ

 تدينغعأ ل ءىشلاب تقثو 0 كلق 2 3 ىنتلا فو
 20 ه-هغ

 كا ا قاّتولاب :تذك هريبغو ةضاقلا تقتواو هيلع

 لتتم عسي ع ىشلا عسو هوطَخ عسوت ةيعاسمو اعاسو سرغلا خو
2 

 د دع

 15 3 واولا هاك اهم امهر 26 ةينبلا هده 8 سيل ناش اطب ئطو

 00 ِّء ىشلاو افشاو 0 تنورات ةعس اي ح ونغم وهو هلبقتسم

 لجو رع هللا لاق رحق بحمد هانا ةريغ ىفعو ىنغتسأ لجرلا
 - ت١ 2 5 3 أ ا كا

 عرد ع راع م فعضو نيح عوزوو 2 رد عز نوعسومل اذاو

 كا كن اديك د

 20 « سنكاصأ 00 نان: كتععروأو 'عر» 2 ىصاعألا 0 1-5 و

 ناضدءاعضو 5 تحعضو رعولا ىف ائرض انعوأو لق مضلاب
 1000 0 ١ َّ ع 0 5 0
 0 لكو كارلا ضرالا كل ءىشلاو مهلذا نيربكنم ا هللاو مدع



 انني

 ع

2 

 ؛ 96. تقربا * ءاهيلا كب مقا :يلهالل لعف نم ناك ذأ هنع يهنو

 اللا ةحصقنا هقحو  ةديلط ار دو هتردَو . ::اهثابن رهظ ضرالاو

 اة ابل ةتلعج وأ اهرتو تدحش سوقلا ترآ هننصقن

 بج عيبلاو كو تباغ ابهجو سمشلاو برطضأ اًبيجو بلفقلا

 المع لمع ل جولا َبَجْوَأ طقس اًبجو ءىبشلاو امز] ابوجوو

 ءىشلا تيجو كلذك ةئيسلاو ةئنسكلاو رانلا وا ةنجكلل اًبجوم

 ىذثو اًدجوو ةدج رققلا دعب حتاعلا ىفو هباهذ كعب انادجو

 '00 1101 تتجوأو نوح  اًدنجوأ نولل ىفو ةَدجَوَم  بطغلا

 رئاطلاو ابكار نمدق ةداقوو 5 ميقلا 0 ع اهقلَخ
 نمد

 اًناَدو سورعلا تندو ل ناكملا ىلع تدقو وو مهملقت هيو

 00 القل  انأرملا تتذوأو هتلكب  ءىشلاو اهيلغ' مايقلا' تانسحا

 ايوا ةئدلو اضياو' نيبكنملا فيض  نيكيلاو :قنعلا ريصق

 اذا اًبكو ٌدْلِحلا بكو بكوملا هنمو َعَرِسُأ اًبيكو 1000

 اًمضو محللا نمّصو بكوملا مْرَل ريعبلا بكوأو خسولا هّبكر

 اَعْلَوو اًناَعَلِو َمَلِو مولا ىلع هتلعج هتمصوأو ايضو هل تلمع

 لوو قوبللاو ةاوللا"لشو دعب كتايرغأ ءىشلاب هسا بذك

 "0 الك لقوأف لكيلا رمفحو مسالا ٌلشولاو ارطق ايأو' الق

 اون ىبظلاو 3 ا يركابلا .تمسمو تدعو ٌباودلا تركو ' :اليلق

 ىلعو ؛ هتيَفخَأو هنراس ءىبشلا ترك وأو هشع ىا رو ليخد رئاطلاو

 ع بلقلا ىف ءىشلاو سلج اًروسقو رو 7-5 ّلعفو لعق
 20 2 م«

 تورسقوو أرقو * رق هللا رقوو تنزد اراقو و خم عللص رو مظعلاو

 ؟:ةبكنلاك ةكرقو ةبادلاو ىيعلا ترقوو اهخيش لهم 537 را
 00 دعا ع 2 0 ٠

 اهيلع كتاعر خباحلاو كتليحت»  :لظكنلا ترقوأو رفاألو نيبعلا ىف
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 ريس

 0 اطقسيم طيخ وأ ةوعشتب امهتددش امتو خقانلا محر
 93 1 ع ى 2:3 5 _هع 3 0

 هتم < ىبشنل و اهفارطا ىلع رييسلا كو 0 يني , 1 2١ ا
7 

 نامز ى

 ةبهو ابو ءىشلا كل تبهو دلت نأ ناح ةيشاملاو دالولا

 2 - رنآلظ 1-21 - هدد

 ذ اوراص ميقلا كلوأو ادالوو ةدالو ىقنا لك تدلو هنم

 امهتدتعأ يا ءاعطلا نّبَقوُأو كتبقو لاقي ال هكتيطعا
 هجولاو رهشأ احوضو عيبدصلا عضو ماد ءىشلاو 6 تيكأو

 يملاو فو 00 2 ذا ءل ا لحفلا ع نبت

 5 رغسلا وو هقرتس 56 بابلأو 5 ل رو 0
 ديهلا ركشلا هللا هعزواو هتيبع شيجالاو هتعفد اضياو هتففك اعزو 0 5 - ندع --_ ه 0-0 25-2

 هده

 تست انو 2 ءىشلا مفَمفَو تح اهنيوغأ دكيبصلاب بالكلاو

 نيملسملا فاقواو هتسبح لاملو فقت اهتلعج اهريغو ةبادلاو
 ء 08 3 2 6 5 هع

 5 كفقوا امو هدب هتررف ةلهحم ةبنت كح لجبلاو فئقو عمج مهسابحا

 8 35 5 نو ءهغع

 تنضو ةيميمذ ةغل ةيادلاو رادلا تفقوأو كسبيح ىا انفاق
 9 اة م 3 2 َ : ١

 ءىشلاو هيككسن ىف ريرخلو اهدوس ىف جرد هيظن ىف رهوجلا

 هل تلعج 0 تدد د نبك ا تلعج -

 افي

 :هربكلاو فقلخ وا قلخ ىف ناك.ام :تعنلاو ةلكتتيلا 0
 60 د لكتاقإ - 0 06- د وه.

 تلك ةقانلاو هنعبج 10 ءىشلا 0 نن نود امهو

 2 ندع 0 7 00 هد ع ب

 امالعا امهيف تىملع امشو اهيعارذ ةأرملا تمشو اهنعس لمالاو



 تاي

 ليز

 6 عيبلا قى 0 9 ىلعو « صقوأو زاكاقو ةحوفوو هلك

 تقدو لعفا ى 6 عسضوأو انعضو هلام ىف عضوو رسخ سكوأو

 ءىشنلاب علو تنقذو 000 لكفلا تينا انيق دوأو اقأذدو خباحلا

 نال تيشحو هب َعلوأ محالاو غلاي ب ىرغأو همزل ااكولوو اكو

 يكمأو اناَكَشوو اكشو ومالا كشو لعق ىلعو «تسّتحوأو حو

 20ه

 8 ابو دبا تأبوو تو امو هكا تأمو ليعف ع زوعيملا < عرسأ

 2س 2-0

 تاببوأو ابو تّبوو ضرالا تّثبو 0 ىلعو ء تو 0 تابوأو

 ىلع القعمو ّلعف ىلع املاس همال ىف ءايلابو «اهضارما ترن
 ع اذص 0 00-0

 6 لتملا ىثو قب ىروأو ا فروو كن لأ فرو لعف

 راغلا ت اتنرو لاقيو ركذمف دحاوملا ني كنز عمج ىدانز تكبد

5-0-0 2 0 

 َىشو لدعم ىمال ىف ءابنابو « غل تسلروو 0 تدقوت ارو

 ايوا اكو هببلأ ةيحو هيلع ظفادحو هيك ل او َتاقو كيهعلاب

 هيلا تبتك اضياو هريغ ىلع ل ةكَي مالكب هتملك اضياو تر

 موقلا و رك كس اضياو ميلا يو لكما هتايينا ىلا هللاو

 عيحصلا ىتالثلا ا لصلا تايجر ءاوحاصا ارا و نحت

 ريخبو ارو اريخ هتدعو ىنعم فالتخاب 20“

 ااكلاو ابيطو اهتقالخب ضواألاو رح وا رقب موهلاو ادعو رشبو

 ضرالا تيضِيوأو اقرب اًصيبو رانلاو ةىشلا ضو ريغ ال مشلاب

 مدفن لقيلا عشوأو تولع اعشو َلَبَجلا تعّشو اهنابن رهظ

 از ليلا بالللاو هتكد .اًكعو ضيرملا ئيحلا تنكعو .هرقز

 ىف ثتشا سروفلاو تدمحدزا بر ةكعو ىف لاطبألاو لبالا تكعوأو

 عفترا ةىشلا فقوأو قرب هريغو زتعا اًفيهو تابنلا فقو 55
 ىف محللاو ليْنوُتلا تمَدو هذخا الآ ةىش نالفل فهوي امو



 ا!

 ن .نع ء6هد

 ترجو لتقلاو ميز هلاب مهببف 0 ميجا ةعيقوو و وغلاب

 هنرجوأ الأ جمولا ّق ويجب ل و ل 00 دب 0

 0 رطملا .قكو . تيمدقت ترعوأو.رمالا ني كيلا ترك
 0م 2 12-21 < < دود د 2 اس سال

 ب كيف 1 در م ان فرب 6 9 8

 نفَحو رهظ َحضْوُأو اًحوضو رمالاو بكارلا. كل حضو ١ تمسبت

 انفو ءىشلا .تنقو.: ظلتكيل هتيرض 06 58 ٍىدضخلا

 بح ضرالاب هديثا ا انو ىتولا تدنو 5 هتنفوأو

 10 ددعلا ترو ا تاكاتوف اهنّللقَأ اهيتكترد انك هيطعلا
3 1 

 انّطفقو ءيشلا تمطقو كلذك ةالع كا هتدرفأاة شد
 226 جحا هد 0 3

 00 معالا 0 خعغل 0 ثمرلا سرو هتفتدا 21 اليلع
 ل تس 3 د0

 6 2 2 1 2. 5 1 .٠
 ىشلا ىلعو ع رسسأ 2 اًقيَجو كفحَو ردحاش كثسمولاو ةرود

 15 ءايسلا تلبو تيكو مأد ل اًيبصو *ىشلا صو كلدك

 ,تدخوأو اًذحو ءىشلا تدحو .اهبطم ةتشا تلبوأو 0

 داتم ا دَتْنَتو هقرصق 0-0-0 اند ىسشلا 5 هتلرفأ

 هريغ لاقو فق 0 ىلل انيلع كضفقوأ امهو.انيلع 1 0

 ابهّتأَلَم امهتركْوُأو ءاقسلاو هانالا تركوو كفقو نمو كَقَقوأ ام

 50 وجلال ةقاورأ هقلخ ىف عوتولا .كبيقلا د١ يبطل

 ىل-عو ؛اليلق ا ايش ا اكل تاكا ءامفيسلا 8 27

 7-50 ماسس 0

 تا 9 تي عل تحعبوأو اهو ا هنو لعشو لعف

21 



 ل

 ْي واولاد ءدجوع وهو هاهم تحلصا سلاو ءاملا غاب ّرثبلا رفاثلو

 00 قا تاط 'رشبلا ىعمأو حاص ةاعم رهلا اعم التعم همال

 ةبادلا كتيطماو كلذك ريسلا ىو هتّدَحَم اَوُطَم ءىشلا . توطَمو

 اا تانلا اشم“ .التعم' همال ىف ءايلاو واولابو ؛ طم كنا | ملعج

 نم لحفلا ءام < ََّ اضيأو اديه اهنطب نم كلوا جرا اةينمو

 نيد ام وسو هلا 3 2 انردص يعفو اًميرك نكي م اذأ اه

 ردقلا ىنملاو هردق انوفم : دوا هللا ىنمو يع ىلا رهظلا
 - هع

 « ىتم اولون حامل ىنمأو ب هقطاتمو لج يلا تونمو ممل ةعتملاو

 دسفا اًيأم ميقلا نيب قلم“ همال قى ءانيلاو واولاب قسعللا زومهما
 هت 01 ءَء 2 0# 2 2 5

 القعم همال ىف ءايلابو ءكلذ هتغّلب هتيأمأو ةئام غلب ندعلا ىأمأو

 5 لالا 0 00 فقلطنا نطبلاو فوعم ايشم ىشم

 117 باحسلا جيولاو 0 ضكرلاب سوفلاو ردتل اهعرض

 / وي.هتبرَص طايسلا نم اًدذّدَعو هتيطعا * اذك لجرلاو هتّلسأ نيغو مدلاو 5

 ثالث ىلع فقو ضال سرفلاو هتدكّج اضياو هتعند هنع هقحو

 ٌريتسا :قانلا ترمأو هفاضوأ ميايمح بيححأ نم وتو ةدحاولا «لبب اهكسمو

 رومألا و خراج ِ ميقلابو ران اينضم ى ع ىرم ىهف ترزغو اهنبل

 © امهنّرَجَأ يرش او رمال تيبضمأو َلَقَن ةاضم

 هللا عسو ةاحوصلا ىت ىتالتلا عادت مةعمب لعفاو

 تمعقوو  عرسأ عّضوأو اعضو كيس ىف عضوو ع



 اه

 كه
 ءةائلا 2 ل هر هتيك ريغ وعش باع كين 0 اظلم طلمو

 نق 0 1 | تطرمو رع ةرْفأ لجو لاو هراعششا ليق اهدلو تقلا
 رو

 ف م يتلا ملا 1 هتلس فيلا ١ نع تاس

 كلذخك هشيبر نم - مهينلاو 5 طم طرمو كنمم عر 0 لولا
1 2 

 اكلم ةقانلاو لا 2 0 اكلم سم ةأرملا نك

2-6 6 َِ 6 

 كيس ىفذ اسهتيعرأ أ جلملا اهتمعطا اكرام ةخباملاو تدهس

 0 كال 2 ىتنلا حلَمو رحقب اهمف ململا 58 اكلك ردقلاو

 ليبدأ حلما هلجر هعجو اكلم ةبادلا تمدكالمو ضيبا 2

 00 ةكيلمب ىتأ لجرلاو كلذطك ميقلاو اكلم ةم تدرو

 ىلعو ءمكش نم اًيش اهيف لعج اضياو :ململا ةرتكب اقدسفا

 لجرلاو هبيصي ةىشل ٌلصت رفظلاو فتتنا ارعم رعّشلا رعم لعق
 < 7 02 هد - هع دد 3

 ىنف اضياو رقةفا لجرولاو نيينث رف نضرالا ترعماو هنح 5
 0 50-52 5 0 3 23 ات 0 - 30

 تنفقزا لكك تيصامأو نآلو بطر اصنع ءىبشلا صلمو ددأز

 ىف ةنجالا عاب ركمأو ءامللا برش نم وري من اركم رجامو كك
 هع هه عد - - دي -

 عضو موقلا ضرمأو اضرم ضرمو :يلعاجلا للعذ نم ناكو نوطبلا

 ىف واولاب لشتعملا «باوصلا قراف ليقلا ىف لجيلاو علام ىف ضوملا
 صضرألاو اًناومو اًناتوم ناويبلو اًنوم مكآ ىبا تام | لكفلا نح

 ةقانلاو * .ةأرملاو :نسلو 2ل+ كبي ره ليجبملا ”تامأو 00 ل

 همال ىف واولابو «دوركملا رهضأ 0 5 اًقوم قامو كلذك

 فيسلا ىهملاو اقر ةواهم ءىشلاو ىبللا وهم اعف لك ٠00

 سرفلاو .تيرج .اضياو..ءاسملا ةتيقس ىيزل“ل تيمنا 0 فيقرلا
 هع

 هعام ترقغكاأ بارشلاو هتلطأ ليثلو ةمتسس) تشذوط اضيأو هر

 اتي

10 

 فان مب

20 



 فاق

20 

 أةمل

 ٍباودلاو اهعضر همأ ريغصلاو هَتْلَسَع اَقْلَم ءىشلا تُقَلَم» هتجرخا

 هبرض طوسلابو* اهرفاوتحع ضْرَألا تبرض اضياو ريسلا ىف تقفر اهريغو

 قلمأو بذك اضياو فيطل مالكب كدّدوت اَقلم نالف كل قلو

 | ةككيب يرخ اتورم .نيدلا نم مو - ذب ةلمو رقتفا

 صقت ةلخنلاو هتفتت فوصلاو كلذك ضرغلاو ةيمرلا نم مهسلاو

 ا 1 اكصلا قرمأو تنسف اًقرم ةضيبلا تق زمو ّلقو اهلّيح

 دكا هللا نمو ىكرتساذ علم ترتكا نيجعلاو انمي نا ناح

 هطلخ ءىشلاو داسفلاو اهالخ هتيعر ناطلسلاو انابيلا اجرم

 اًجرم ديلا ىغ متاخلو رمألاو نيدلا حمو عفترا اجورم بهللاو

 هنوك دعب لكقلا هم تقلا ةقانلا تيّجرمأو لاس ءاملاو برطضا

 ١ اناا فا رعمو  ةلهسأ ىطبلا قيغو ءاودنلاو اًمدو اًسرغ

 :ةرطم ىأ وطم نم عم 'ضورالا ىف ترغمو عرسأ اسضياو بهذ

 اني دكلجتلا هاشلا تعم ارجا ارَعَم رعشلاو لجيلا وغمو ةحناص

 هتبفذأ هتفحمو .هتكرب بهذا اقَكَم ءىشلا هللا 208 مدلاب

 000 | اه علا :فحمو هرخ نعشأ كيضلاو. . ضقت. ؛ئشلاو

 ىف فقَشَمو هلام ىف ٌفْحَبلا عقو لجرلا قحتأو اضيا قحتو
 00 الثلا ىف تعرسأ اهريس ئك لبالاو هعرسا .اًعشم باتكلا

 ا #

 اديدش اًبْذَج اهبذج ةعضبلاو هكّلصأ ةقشيملاب ناتكلاو هبياطأ

 هلثم اهبالح ىف ةقدنلاو كيلكأ انه امكان تنقل فلفل لذ

 تكاحسنأ اقشم قشمو مقر بيبضقلاو اًقشم ةيراخل 5200

 اًطوُْلَم ّطلمو ةغملا وهو فشملاب هتغبص بوثلا تعقشمأو ءاذخت

 طالملاب ةتراخ تددش اَطّْلَم ناينبلاو طأم وهف ةقرسلا ئف هانت
 - ع 3 35 اح ١ هد 5

 .٠ رقذأ كسم ةنأل ءانب طالم كثيدمخل ىفو اهنيب * نيطلا وفو



 أند

 مدر علا عدصمو | ةغضم وو اهدأو ترقلأ ةارطأو جزامنني ملف بلحلا للا ل 1 امن لن

 ةممد 5 20 ع هكادس ع6 ل ب

 ءيشلابو ةداللا دنع اهدلو تيقلأ ةأرملاو اهبَنَد كرح ةيادلاو

 رئاطلاو قوفلا نم ةيدقع يع هحالسبو بهذ ضرالا ىلو هب ىمر

 ٌ نبل * 0 مي.قلا عصماو اعرسا هريغو ةبادلاو هب اهمهر هسفردب 1

 نجا راص اَذْجَم هريغ لجرلا لجو ديت ةعصملاو رمثا يسوعلاو

 ثْدَحَمَأو العلا نم. .كلات لجالاو .اهنطب الم اهتثلع ا 0

 ايس لجيلاو كلذك ىعْرملا ىف باودلاو ليالاو.هترتك نازل
 ىفو اروهمو هتمكحأ ةراهم ءىشلاب ترهمو امهنم دل ترتكا اي

 19 اًكْنَم ىبل تاذ لك تّحَنَمو رهم اهعبت سرفلا ترهمأو تحبس ءاملا

 هبغو ءىشلا هللاو هكتيطعا اضياو هب كتعفت اهريغو اهتبل تبقو

 هلوانت اًدغم عرضلا ليصفلا كغمو اهجلقن اند ةقانلا 0-0

 اسهشلزع وعملا :توعمو 2 "برشلا: رتكأ ٌنجرلا نغمأو ينقل اا

 اَخْرَم نقذلاب نَسَحلا حرمو دعم رثك لجرلا ٍوعمْأَو نأضلا نع
 0 3- هع رى كت - هع َّط 7 تأ تا 0

 - 2-0 4 5 6 0ع 2 2--5- ٌّح

 مدعو رطملا 3 انرص انرطمأو بهذ ىأ هب رنحم ىه ىردأ امو

 هكيصاما تجرخ مايثلا يصُمأو هجرخا اًضصَم ءىشلا نم ءىشلا

 لغم نالف دنع كيف نالف َلّعَم للعفو ّلَعَف ىلعو ءهصوخ قو

 كب لقا كلك بارت نع هنطب دعجو الَغَم ةبادلا لغمو عقو

 90 تّلمَح اضياو عاضرلا ىلع تلمَح مَنْعلاو ىَتو ناطلسلا ىنع نالف

 هريغو ءاودلا تسرمو مواشو قلبا تلغم موقلاو نيتوم ماعلا ىف

 اسرم رمالب سرمو كلذك هما َىَدَت ئبصلاو هتكرع اسم ءاملا ىف
36 

 هتسماو ةركبلا فاطخلا نين عقو ليخلو هتك 00



 فاي

 مك

 ميمو اهكتيطعا ةذم كتدحمأو هرتكأ ريخاب هللاو كتنعأ ليشلو

 آقبا :نئوفلا جمأو هفذق اضياو ربك وا ١ بفيح نم لاس ام هقير

 هدوم اضم مظعلا تمحو هلا ف رس لجيلاو !ىركأاب
0 

 اسم ءىيشنلا سسكو تدهس لبالأو زعم كليف راسص طسمأو رةضع

 2 00 ...اسنالاو او تيرق خيارقلاو اهثطو أ سم يسم ةأرملاو نكي ةييسمل

 مدس

 سروفلا سمأو قع اسرع ناسنالا 0-0 هل تم..ضرع رشا ريك

 مجحصلا ىنالثلا ؛ ليجكتلا غلبي ال ا هيلجرو هيدي ىف راص

 ”ا 11١ اكلم ءىشلا هريغو اًكلم -ءىش' لك هللا كلم - َّنَعَف ىلع

 اهننعقنا 50 اهتققد اًرقم هقنع ترقمو --- 00 كنجوز

 نالف ّلحاو ريصلا وهو رقملا نم رما ءىشلا رقماو للا ىف

 1218 اق 0 دلبلا :لكمأو هيلع ىس الكم نالغب

 اهعبضاب ا 0 ا نعمو ةيقرخلا ميجكاذلاو رماشو نبال نثم لش

 راهنلا عتمو اهيف ىدامت ضرالا ىفإو] اهتضيب يرضتسا ةيصخلاو

 ءىشلابو الاط لبو < عهلاود بكل ءافحاقلا لا لا 17

 2 ا نأ كيبنلاو ىي بق ظ 2 ]717 50 ةأرملاو ا خد تيوهذ

 ٌلجيلا ٠١ قالطلا ا ان اا أ أ هتافعماو داج ءيشلاو تر

 فرطتسا ربو تيزدشلو دهنع نتبخغتسا ندلث نعو هةقفرأ ءىيشلاب

 اضياو ماق عم 0 يدتنل أ لتمو عتم للدم ةيييفاعلاب ننداسف عقمأو

 د 5 -

 خاتم هنلعج هبو هام ترص التم انالفو 5257 اضيأو ضرالاب ىطل

 ا-هنباح اررصم بول لك ترصَمو كداقأ ناطلس لأ يدعم

 تا

 تاغضمو وصف انين انرصمأو 5 عيمج نيو اضياو نيعبصاب

 كريب ءاملا .لصمو ٌبيطتسا نيو مكللا َعْضُمأو اًعضم ءىشلا

 ان انادبل لق ةاشلا سلصمأو لق اًلرصم ءىشلاو وطق الضم
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 [1ةو

 ءايلاب رجلا معا ىنيرلاو ىلع فخ .قأرمأو .ةءارم .ماعطلا ا

 اهووم دامذو 7 0 ةتنيقسلا :ففام: ؟لعفلا نيك ىف راث
 2 ن0 ع

 اسهيبف ورهظ ضو لاو اهرام تك 0 داك اهاخد كيفاماد اهيمو

1 2 

 قشناو ءامأ 550 دتنيمأو ةرجغو نيد تهمو ىدنلا

 نهج هام جب خيم 57

 ىعفتفالاو هدعاب هريبغو دعايت ككاو 1 طام دنيغ 2 ءايلابو

 هرامأو اًريم مكلاو <ىنشلا رام» ريغ طامأو وه طام ليقيو اكل
 2 2 وه 2 7 5 26 - : 5 -

 جرخ ذكأو ايدم ىلد هلمال ءيلابو هوم وه راسخ ةلاسا

 ىبننمو 0 975 هلسرأ سرق للا عكييخ لكلا نع ةىش هركذ نم

 لعف ع فعاضملا «ءاملا ةعماكملا نع ةركذ نم جرخ ت .ىئنمأو 57

5 

 ةلمو: الالم ةليلملا :ءكتيافا ناسا لم :ىتعم فالتخاب ل

 3 انتحال نم نسل كسعّتماو 0 5(

 ترطخ :كبو بفذ ًارورم ءىشلا رم. كب :فشي ىح كلل
 ناك 1 نه. و

 م هربغو لجو لآ رمأو لكك تدلانت لكم 7 ومالا ترومأو

 6 هس د

 نلف لام نمو 00 :تدسصردعم 7 0 566 :قلذح

 رم ام نع راص مع ظعلا 000 - خبادلا تمدشش مو شوشملا

 - ن0 سم دع

 هعسو قزوما و هلاطأ و معلا" قى ةللاو  ةتيدح ا ِء ىشلا تددمو

 3 للجولاو ل كر 0 ميقلاو امهريغ امهلمو اداز 2 ركبلاو
| 

© 

 ع ناسنالا سو لا رظن ء ىشلا ىلا رصبلاو و هكيتلا كوم

 لاج لابو 3ك للا 22و ةدم حيف تراص ر 2 هنت نبح

10 

15 



 م2

 1 ب - هع 0 2- ا 22

 هبرج ىف كعابت ىعمأو انعم 0 00 0 3 50

 هر ص هه هع 0

 ترثكا 0 اًقِرم ردقلا تقرمو هكيتكاعا ةنيعنا ع و

 اههنصلخا ةضخمأو كم خكيصنلاو دولا ها اهقرم

 ةنقرحا اشحم ءىشلا رانلا تشكمو هيف هنقدص ثيدالو ة

 ادطم ءايهسلا ترطمو ت.يردجحا ةئسلاو فورعملا تشكو ركع

 لوذ اكهتيو تالعلا 3 ترطماو ةجولا 8 ترطم 0 0

 كيب عاسمنالاو كءاقب مأدأ عن «تنمأو اا فكي هللا . نارقلا

 2 60 ل 2 6© ع
.. 

 قيم طوسل ريملاب نق شمو رهملا اهنيبطعا اهقرهمأو ارم 8 ترهمو

 كلذك هنئقفر ةريبغو وثولاو ذخغل هتقشماو هتنعط جاو لابو هتبرص 10
 2 نهم 01 --

 ىزاج ارك هللا ركمو يعملو 0 هجرمأو اجرم ةسرش 2[

 اروصم رثعلا ترصمو داك كلذك لسجإلاو ع زكمأو ركملا ىلع
 5 0-2 1 تدك 35 0 2 ندع

 2 قت سلمأو اسولم مالظلا سلممو ريصم ىهش اهنبل لق ترصمأو

 الح كامو الكم 1 تلم لحأو لكَعف 38 لسعفو لعف ىل

 عا حربا

 كيتو انوكم خبضلا 58 0 خغاعم نم فظلع تيلاكامأو 5

 لد لكك لغو هلنذك داوللو نيكم نوكم ىهف انهضبب وهو 0 اهل راص

 01 الامتألا نكب فق نجمأو* م0 دجف لجرلا لكم

 ةحموللف بلا علقو م عرمأو ميمو اوم ضذاؤلا| عوما .لخت

 ؛لخب كسمأو اًناسمو ةكاسم لجرلا كسمو .اًكّلم راص علمأو

 اقم ءىبشلا رقمو هدربع ىدبأ قرمأو اكرم لجبلا فرم َلعَف ىلعو 0

 نم اهدلو نقلا ترجمأو اًرَجَم ةاشلا تّرجمو ضيح 0
 ىلع زومهملا ءانيطمأو اًرطم انرطم ص ققو لادن وا تدعم

 قيد ايدج قولا لا تاليا اه" نيوقلا ةزيح لا راع



 [مز*

:2072 2-0 2 3 . 
 نكت من مييلاو اهنيل ىقبو اهويبل * بعذ ةاشلاو هصلاخ ىنغب

 ىراصنلاو معسفن نع نابأ لجبلاو نيبش جيصلاو ٍش الو ميغ هيف

 اًهَكَقو ٌةَقاَكَف كف لعق ىنعو «نيملسملل ديعلاك ةحصف ىف اوراض

١ 
 ىت اضياأو ءىبشلا نم بجاع اضيإأو هككاض كو دسفن تباط

2-2-2 2 0 0 2 3 

 ةاهنبل نتدقاره اضياو اهجانذ لبق ابللك اهنبل رخخ ةقانلا تهكفاو
 اساسا 75--219---

 31 ١ 0 1 8 8-3 2 8 2 هه: :

 3 22 ضل 2 - - 8 اك ع - 4 2ع

 ىلذع فعض ةليسف لحشفو كلدك عئادولاو ءاقذأ ىيدلا هحرفأو

3 

 هيلع لعفت لشفب اهجيوق تاطو ةاوملا تلشفاو ةذش وأ بح

 ترشتنا ةيصانلاو تاتن اعشق ةينثلا تغغشفو طاسب وهو

 للعفو لعف ىلع زومهملا ءايتفلاو ىوتفلا مسالاو باجا ملاعلا
 دكشناو اههتنكس انف نايلغلاو ءىشلا تاتف 1 تان عملا 52

 02 نا مس صا اهميدنق جرد انيلع نسِيحف
 هع 35 ت7 هءاد 5

 ,لجرلا ىتفاو ىكس اًوتف بضغلا ىتفو هنفيص نالف نع كرشو

 15 ىلا برغملا نع عجر ايف لظلا .ءانو .الالك  ىيعا هكا

 ركشلاو اهرتس ةأرسم ا وعشو كلذك ةوركسملأ نع لجوألاو قرشملا

 ٌلجيلاو هيلا هَبَلَج اًريَخ .وا امنع نيملسملا ىككع هللا ءاقأو ّلظا

 ّلعف ىلع لعفلا نيع ىف واولاب ملاسلا ءدهنع هتلّدع رمالا نع
 ته 22د 2

 *ترسك اوف هنقفو هقوف رسكنأ اقوق هسلا قوق ٌلعف ىلع لتعملاو

 20 ٠

 اذم ةاودلا تددمو ىلب بيتلاو سرد حماو اهم باتكلا * 0
 0 ٠ تاكالمجس 5 كك 2 6
 لببالاو هل تيلطا ىبغلا ىف للجرللو دادمهلا اهيذف تلعج اهتددمأو

 ىقالتلا «ءاملاب :ناكركي طبخو قيقد وهو تيدملا 20

 خ20



0 

5 

 0 مادغلا رميلع كدكشءامحف هيفا تمكفو ل رظوج 20

 عا

 من

 مب

 انآ“

 هتروع فاشكنا رثك اصياو هاقيْلَأ تمطع اجرك ناسنالا وو

 اهغشك هنانسا -هريغو ناسنالاو اوفشكنا ليتق ىع موقلا رع 1

 ىوْحَي ال ةالقب دجو ليتقلا جرو ميرارق اهعم ناك ةجاجدلاو

 كك لاوسي . ملخ ملسأ اضياو ناويد هل نكي ل لجرلاو دلتا

 8.ىبلاو فاخ اَعَرَق عرقو هنم اعرف* ّلشا نننك اَعِْزَق لجرلا تْعَرقو

 نالاو اذدرطا هتعرفأو مفاغأ هب .كيغتسملا ىلاو رف لجو ّرع هللا

 ميقلا 0 ةيوملو 3م وحو جلفلاب 56 اًكلق ء يشلاو كلذك

 021 لكيلاو ةناتسأ  تيباتم تدعابَت احَلَق رغثلا ملفو اهتّضرَ
 و

 337 نه د

 جوعأ ومالا علف هنم 0 وأ هفصن لطب اجلاق جلفو أدب

 تبرض ناسنالاو لوط هنققش اضياو هتعطق اصف ءىشلا 2

 بذحلا جبر كو ةصرق ناسنالا صرفو دقنع ةَيصع قو هتصيرف

 دى ثلا نكضف لعقو لعف لغو ءاَنَكَمُأ رمالأو ةصرفلا ىنتصفأو

 ةلكط 59 هثلع ةكضف نوللا حضفو هتفشك ٌةحيضفو اًضضق

 هيفا تحب ذإسبلا ٌمَصْفَأو ضيبالا مضفالاو ضيبا لاقيو ماملل ناولأك

 ااا 2 للا ىلاو: هميمتا اغعاق ءئشلا - نم. تقرقو :ةيكلا

 هتدصقو هل تذيع اذا هلو ءىشلا ىلاو تام لجرلاو الخ ءىشلاو

 ىف عسوت ةغارق. سرفلا غرف» نالقثلا هيأ مكل غرْفتَس هنمو
 0000 4 نما هتببص, <يشلاو هلونا ربضلا: هللا ,عرفأو :هقجتمف

 ت3

 ماس

 نمحَأ اغبص هتعبشأ بولا كنمحكأو هناكاح 0 بع ُُش ماكق

 افص سوغلاو اعيلب ىأ اكيصفخ راص خحاصف معصق ل ىلعو

 نبللاو ةيبرعلاب ملكت ىمجكلا عَصْفأو هريدع افص ريعبلاو هليهص



 اها

 نيبلا نيمعتأو دب تععلوأ اعف. ءيشلاب نيعكا ميشيل تل

 اهيف ليج اعرق ضرالاو لاط ةعارق ءىشلا عرفو ابيط اهنآلم

 كايت م 0 كوع رك اعرف ل عرشو 20 ا

 5 نْلَوَ هثدم> امف نالفبو اعرق هموقل راص لجولاو جاتنلاب ملبا

 را هبت 1 ,طاو دادُشألا نم 10 تولع لجيل قاب

 هنترف كرف نيغو 0 0 0 تمكرقو * لاط دريغو 7 3

 هلبْتس ّدتشا عرزلا َكْكو هتضغبا اكرذ اهو ةأرملا تمكرفو

 10 اراص امهريَع +ىشلاو للجولاو لصف أذ راص ضف لجرولا لضأو

 الوضف امهيف لضفي ّلصقو ءىشلا لصقو لضافتلا دنع ليضفا
 5ك 2 202 نر 1 نعي, 2 هذ

 تدار ٌلوضف ءىشللو امهزاح فرشلاو بسلمل ىف لصضفأو ةلضف راص

 همكحا نارقلا هللاو تملصف لطابلاو قلو رعشلا نيبو ضَْعَب

 15 ةباحسلاو فراق ىهف دالولا عجو كنع ترق اقورف ةقانلاو اًناَقف

 نيعفترا ة*ادلاو فاح اَهَق قوقو كلذ دنع فل ال و تدوفُا

 كلذك كيدلا فرعو انةدعابت ناتينتلاو ىرخألا هيكرو. ا ىدلحا

 ضرالا صلو ةقيرف ىهف اهّلضا هَمَنَع لجرلاو أب ليلعلا ىّقأو

 لطابلاب عاتيملاو عئابلل اهنيز ةحالف 2 اههقش قيدشو

 20 ءع تنل أبو ةرخآلا ممعنب زاف عدفأو تق اًكلق خفشلا تكلفو

 تر : - 9 0 3

 رطبو وش اهف دوش اخ ببهأرقو خارق ةريبغو خبادلا ةرثو هب بهذ

 < هم 2 1 00 5 0ع 8 5 5

 3 ١ 3 3 د2 8ع
 3 أوعسوأ لجريلل ميقثأو كمكاذ نييشلا نجو جرغلا مسالاو ةيضذأ



 أهو

 اضياو نسا اًصورف ءىشلاو هّلحا اضياو هنيب اضياو هب رَمُأ اضياو

 لكو سوقلاو سلا ىف زمخلو رهنلا ىلا لَخّدَملا ىهو ةضرفلاو عسّدا
 كتضرْقاو هلثم ءاطعلا ناويد ىفو هتَّبَجَوُأ اذك كلو اهتَعَتَص دوع
 ءاملا ترجقو ةاكولا ىفو ةّصيرقلا اهيف تبجو ةينشاملاو كتيطعا
 اًرجاف هتدجو هتركفأو بارأو بذك اروجف لبجرلاو هتايرجأ اوف

 رادلاو امالك وا اًشارف تيطسب اًنرَك تمشرفو روجفلاب ءاج لجرلاو

 0 0010 الكا ةأرلاو. هبا هتملعأ ىرما انالفر دلثم ةراضخلاب

 اتاي

 هنع شرفأ امذ هبرضو هقابطا ىهو فكقلا شارو تغلب ةّحشلا

 عباذلاو اهرسك اسرق هقسيف دىسالا سوفو َعَلَقُأ ام ىا

 91 ا ىطاسبلا كردأ ةسارف نيعلابو اهبوكر مكحأ ةسارفو 26

 ءىشلاو ريعبلا فنا ترقفو همَنَع نم ةاش عبسلا باصا ىعارلا*

 ترسك لجرلاو هّلثم ةيفاحلا ىهو ةرقاغلا ممقلاو امهترسك ارقق

 ليجرلاو اهيلع كنج ةبادلا رهظ كتر هبلص ماظع ىهو هراقف

 الل ا اضياو ةيمرتل ناقف نم كنكمأ تيشلاو هلم تبقذأ 6

 دل اديس اجنن ةقانلا نجتقو .٠ بكرا .لثم .هرهظ وهملاو

 عقفو ااا ىبعا ليجيلا ٍمَدْفأو فونت ال ىل مدفن ال رمبو

 تءاسو 55 لجيلا عقفأو هثرفص تصلخ اًعوْقُذ نوللاو طرض اَعْقَ

 ال00 5 مالارر يخوت اًرورق. ىشحولا ريثلا دو ١ هلاح

 تم ال ترج د اد تاكا 1 لل تدقَأو 0

 ىكسْفأو ملص ّنض ادوسفو اًداسق *ىشلا كسقو اَدرَق تحلو ةأرملاو
 درولا مغذ لعقو ّلعَف ىلعو ءريخلو سالصلا فيرط كرت لجيلا

 "00010 01 ديطلا ةيفقو اهججتق ىكزتلا ةدس ببطلا» عّدفت اموخف



- 
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 ةقانلاو هانققش اضياو هتعنص ءىشلاو. مهقلخ اقرطفو اًرطق فيشل

 ريعبلا بانو اًريطق هتلعج نيجعلاو عال فارطأب اهتبلح ارَطَف
 اريطق هل تلعج هترطفأو مئاصلا رطفأو علط اروطف تابنلاو هريغو

 همدقت هدذلو لجرلاو ءاملا ىلا مدع 1 اظرف ميقلا تطرق

 5 تطرفاو فقّبس ميبق وماو َليجاَع وش و ا يخل نآلف نيو لل ١

 ءمشلاو لجرلاو هرطما هام باحسلاو هثالم.ضوللو تيس

 ىل اًذَخا نقلا نم كيطرفأ امو :لعف وأ لبق قاركتلا

 رعاشلا فّلفأو نيفصنب هتققش اَهْلَف ءىشلا تقلقو تكرت ام

 ءىشلا نّكَسقو بيجتلا رمألاو ةيفادلا كو فلفلاب ءاج هريغو

 10 هعضوم نع ليضعملاو أ قتيتلا ىسفن :منع توتلاو هتقرف اًكسَق

 مك 10 نارقلا تُحَسْفأو امهتضقت رمالاو حيبلاو 2

 عطقتا امور اًماَنُخ 'يبضلاو اسفداوس تاتتا اير 0000
 هيغو رعاشلا تمكأو هتوص حب شبكلاو ءاكبلا ةّذش نم هدوص

 0 ىرسلا كرذ رفاسملاو امكاقم هتدجو .ابضياو باول نع كل

 15 نيصعتو  ليللا همت ىف انبط نحن .انيحتاو همالط لوا ل0

 بازتلاو .ةاوس غصيبل هصخفم رتاطن لكو ةبنشك 00007

 عرسأ ئشانملاو اًبرَط انهتبلق ضرألاواطاسبلا ىف كيل 3 00

 ىشلابو هنقرخ اقتثف ءىشلا تفتقو صخحقلا ىلا ازرب صخفأو

 يبرخلو هتعامج نع جرخ نيماشملا اسصع جراسا :كتاطلخ

 90 ميف ترثكا اًقاَمف ىيكعلاو جالصالا ىلا جاتحي ام نتدحا

 باحسلا قتفأو هيكذي ام هب نتطلخ اًهتفو اًناَتف كسملاو ةيمكلا

 انْقتقاو كلذك ميقلاو :ميغلا 'امهنع' فشكنا(رمقلاو سيلا تشكنا

 هبجوا اًضرق ءىشلا هللا ضرَقو رطمي مم ضرالا نم اًناكم انثداص



 ا

 لعف ىلع زومهم ا 2« لع نعش قفا خعاظف رمالاب تعظق لعف

 " ءايلاو واولاب ٌلتاعملا «تّلز ام ىب 0 تأنتثا امو هركّذأ * تّتق ام

 تحافأو اًحيفو اخوف ةييطلا عب ١١ لو“ نكمل يع 3

 كلذك لجرلاو حافأو اًضِيَقو اًخوَف ثدلمل توص جاتو 1١١ ترشدتا

 ارا دو هللا دظاثأآو هسفت لجبلا طافو" اًظيفو اًطوق هسفن“ تظاقو

 00000000 روثلا ىغف اناس ءايلابو لتعم ةمال'ى قاولابو ءتام
 اوغف رجشلاو ءانلل اغفو انف ويه والا ايلا ظلعا لقا ويتواضأ

 ىنعم فالنخاب لحل لعف ىلع فعاضملا ؛ امهقرعز اجرخا ىف

 3 نع لجرلاو فشك رمألا نعو هقاَخ ءىش نع بره ارق رق

 ااا نقأو اهفشك اق ةباذلا--ناتساو  ارورقو ارك هشنف هسفن

 لاس اير, اًصيصق َرَقو حرم م

 تلملافو هتعزفأ هتززفاو هتيطعا ايش هقح نم هيلا نتصصفأو

 لون لجرلا ّلَقأو هتمرف موقلاو هترسك لف هريغو فيسلا لح

 حيبقا وهو اججن فو هلام ّلق اضياو رطمت ل ىتلا ىو الف اًضرا

 اهرتو تقر سوقلاو نتصحنتف كيلجر نيب ام نجحت, مكفلا نم

 تههقو عستاو تبقت قالو تقر 3 ماعتنلا تدق اهديك ىلع

 نالف كهقأو هتيست ىو كتجاخ نع تييعأ ٌَوَقو ةفاهق

 86. *ءانع لجرلاو اعدرطا انه قبالا ندد اهنع كفرص كتجاح ىع

 ارا اولا ىنقأو رومألا ىف ةئنقت رثك لجرلاو هانعلا -نقلاو

 همراكم رهظأ اخ 2 َلَعَف ىلع ميحصلا ىنالثلا ٠ ناسنفأ تاذ

 اًنالفو أخاف اننلو تحلو ةأرمل 5 ترخفأو ةريخافملا ىف ةتبلغ لجمولاو

 «كعيحص "انيق ءىبشنلا تيويطقو ركفلا 3 تل هتلضف نالف ىلع

 هللا رطقو علق رطملا مَصْقَأَو اهتالح ةدقعلاو بهذ كنع ءىشلاو



 1ك 5

1 

 ء ع ع

 « غي خدعامبلل ةفارؤلاو ءىبتب نم أرأوف اوعرسأ موقلا فرزأو ضقننا

 نيزاو ةّلع ةلواطم وا نس ربكب فعض ةنامز نمز لعق ىلعو
 تمر لماح لك تقلزاو ْلر اقَلر فقلزو : نامؤلا هيلع لنط ءىبشلا

 ىلع ةقانلاو كترعَذ امر كتمأز لعق لعق ىلع زومهم ا ءاهدنو
 0هعنع 2

 ليعلا 50 1 ا ىلع كنتمأ: ازأو ترعُذ تمشزو 00 اهدلو

 او و مرحلاو دازو رسيب كحل عاما 2 لعفلا 0 ْي 0
 ب

 © دب رصق كب ىرزأو 0 ةيارزو ةايرز هيلع ىز همك

 ءافلا فرح

 5 ا 0
 تزوف جيحكاصلا ىنالثلا دحاو ىنعمب لعشأو لعف ىلع ءافلا 5

 ةنتث لجرلا تننتقو ةيحان هتلزع ةتزرفاو ازرق ءىشلاو بيصنلا
 0-5 ه دعع

 هتربنخا انوتف ءىشلاو هتربنخا اضيأو يع اضياو هنللضا هتننغأو

 06ه 7-0-2 ن هع 1

 امعف ءىشلا تيمعفو هيف ةغل هتنتفاو هتدحص عيار نع لجيلاو

 0ع ء نهم هءعع

 سكي اك ذ مل تمالعج هبتشرفأو اشرف تشكو نا ءتيعفأو

 كن كنف ني كلذك مالكلاو يكف ا رص شكفأو اشك

 هردد دي نه د0هع ع ن0 0 هدد

 تكنثو هنت هنترغأو اثوف 00 تثرذو جتفنا وف وغشو دكت

 نو ءاسقنلا نيقرقو تكتذأ ةغلو ةرفاج انتمطم هتك اًكْنَف هب
 ه-هع

 طوسلاب هتغشفو ةبلكلاب رمتلا ىهو ةقيرقلا اهتمعطا اهنقوفأو
0 0 5 2 

2 5 - َّ 
 ىلعو «معالا تنسافأو خغل ا:لخ تلقو ندع هقول م نغأو | ا 0

 احونذ ةقانلا نكانكو عستا حسفاو خحاسف ناكملا جحسف لعف 7 25 2
 لعو (ةتينا عظفاو عاطف رمال عطف اهليلخا عستا تت 4 6 َ 6ع 5 نع

10 

15 

 2 ى



60 

 الر

 ميقلا فحز لعف ىلع يحصلا مكب « مالكلا ةرثك نم ناتبيبز

 ةخياغ غلب لجمولاو اًقَحَر 0 اوفحز د دحاولل لاقي ال اوضهن اًقَحَر

 كيرلا كتمعطأا اضيأو كتدفرو كتياجعا ادبز كندكبزو بلَط ام

 علط ردسلاو كلذك مالكا 1 مفلاو كبولا هالع هريغو رجلا كبَر

 اوقياضتو هنقياض اًماَحَر ماكو اضعب ضع موقلاو ءىشلا تمحو هروت

 1 56 ناكملا مَحْزَأ أو اهريغو موصخ جازم دنع هتبلَع لجيلاو

 00 عرتبا اًجيلوو اجل معسلاو ايتنكذ تعش احل كانا دعو
 هتلج 5 لمخل تنقزو هنقلغأ بابلا تّجْنأو اضيا ناك هلثم

 بنرألاو اًنطبم ىشم ًاناعمزو اعمر عمزو لمكلا ىلع كتْنَعَأ كتْنقْرَأ

 رفسلاو ومألا ىلع تقمرأو اهلجر رخوم ىف ىتلا ةرعشلا اهننعمز' ىلع تسّشم
0 

 ارز منغلا كو ةعيمج متي 0 تاينلاو اضيأ هقعمزأو تمءمزع

 ةفصب نولتف سيبي هيف ر[ا]ص اذا لقيلا 0 ةييرزب اهلوح رظح

 ليه فاخ اقعَز لجل فعز زو ململا 0 هند سفأ اقع ماعلا

 -ءزأو نودع كض ةقوع ءاما قعزو هلقم قعزو طشإذو ليزالا

 ادعز لخنلا تدع للعفو لقا نعد ونامل لا مهقلا
 ةهامدسم

 هذ روت اهكرت ةداهز 0 ءايشالا قو !هقز ايندلا ىف تدقنو

 لعزم نوما ساشلا ريخ ..تيدلمل ىو هلم لقا لجرلا نقرأ
 ركذ اًمعزو اسيئر ىا مل اًميعز راص ميقلا ىلعو لمت .ةماعر مهَرو
 | دكرع تلكم دل أوه, قحا ىردي ال اربح

 ريغ ىف تمعزو َعمط امعَز معزو نكمي ال ام تيعذاو لوقم ريغ

 كج دم .كدلعج ل

3 
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 اعومز بنرألا ب نقر اهخرف ةاطقلاو ءاملا اهيف تببص

 اضياو ملع انكر نكز لسعف ىلعو (عومز ىهف تعرسأ نعمزأو

 مقيَر اَنَقَر مظعلا معو نكرأو هيف ةغل نطو هتاجححلا نطف
 فيض ىتح هّنَقَح هأنزاو اةونز هلوب انو لعق ىلع زومهملا ءزما
 5 ةالصلا ىع هيلع هللا لص ىهنو نقتحا ليلا انو ءانز وهف هيلع

 هلاور لاو هلاوز هللا لاز لعفلا نيع ىف واولاب ٌلتعملا هانز وهو

 ولو هتيكت هتلر لايز ءىشلا تل هنيع ىف ءايلابو «هكلفأ

 كر همال ىف واولابو ءواولا ترهظل لاوزلا نم ناك ولو هنم اوليون

 ىَقْرأو ةغل اوفر رمعلا اقزو دازو امن ىكزأو ءاكر ةرهغو عرزلا
 10 ءىسشلا تييبر همال ىف ءايلابو 3 وأ ةرمل هيف تحب فورعملا

 ميلظلاو يي فز اجر مولابو لاط اًجَجَر بجاش جر ىتعم

 ةيبنللا را اجر كبف اتينكر جرلا نتحاجرأو عن عفد رج كنع 8

 تدقوت نيعلأو أرز نال ضيع كرط ارز : ءىشلاو فيسلاب

 15 اكرر كال 0 ل1 لعك ىدرمفلا ا د جمرلابو ضع رايقلو

 اليلزو 0 عشا !نغو# نيطلا !!* قاع لل تدصقت الولز عارجلا 6 4.

 مالئتاو ماقملا فو لل مّحقلاو هلثم اليلز يردلا نع عاسلاو نطقس

 كلذك بئذلاو اهتريجاع ترمض اَلوْلَر ةأرلاو ةطقسلاك د :
 كيلا تلكراو كقلر بلط-وا كلازا ناطيشتلا  كلرأو لأ وليف

 90 ربكت امز هفناب مزو هكقيطعا ايش كّقح نمو اهتعنص ةمعن

 لعنلا .مزاو. مدقق ريسلا قو. هذبش.ءىشلاومامزلاب هقنوا 00

 ٌبزو اهثألم ابر ةسبرقلا تبيزو ؛ هيف اهسصز لاقيو اًمامز اهل لعج

 امهيبناج ىف راص ناقحشلا برأو رثك اَبَبَ) شيرو ربوو رعش ىذ لك
19 
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 لع ةافاكملا وهو باوتلا ةتيطعا ليجيرلا 5 ًالئنما ضوخ ا

 )00000 تييتاو تيحاصا هك ةاشلا .نقكأ مال 4 ءارلاو ةةلعف

 ةاشلا ىفو ةيغار الو * ٌةيفات ىاطعا ام ىا ىَعَرَأ الو ىقثأ

 0 رراتم هناك هرتأ ىف هعم تنك اوُقَك ءىشلا- تْوَقَكَو .. ةنقانلاو

 000000١ ؛ةاقأ اهل تلعج ركقلا تيقثأو هتعبت ءىشلا نفت

 لا رحصلاو هبلع هتيرط منك ءىشلا ىلع ءىشلا ارم ١ دك

 نيلجيلاو لنيل هلجر بكارلاو ربكت هقْطَع لجرلاو ةكرشلا

 نحو ”رمغ ٍسايقلا ناك نأو برعلا مالك اذه امهنم ىناتلا ترص

 003 00 او نيلاقع نا نييانتب ةمدقع ريعبلاو كتقرص ءىشلا

 اينث راص تاودلا نم هريغو رهملاو رشب وا ريب هدقصو لجنلا
 هعرصم ىف ءاوَذ لوتقملا ىوَتو عاذجالا دعب ىتلا ئسلا ىهو

 ه ىتأ نالخ قات مقا اًيوقو اداوقا هيبقى اتيناو

 د أ 2 ا

 ع 7

 كد تننظ 1 و 5 لسجرلا تنّئزو تبعت تاببعذ تبزأو

 افاقز اهجوز ىلا سورعلا تفقزو هبلا امهنبسن وأ وش وأ أريخ

 هر_«ع وم هب ه-عع

 هتعلزأو اعلز مفعل ّلعف ىلع ميكصلا ىنالقلا ءاهتيده اهتففزأو

 وهل هع 0 2 ن0 هد ه سب

 تملأ م ه«هفتعاس نم هنئنقف هقيبمر دنفعز أو افعز هتفعزو هنعمطأ

 ارهز ركشلاو تبنلا مرو لتق ل عترسلا وهو ةلفابعيلا

 ىنشاملا فخحنزو روش لكك نم رص الا وكنو ركز 0 رقزأو أرز
1 

 0 دننبصأ ا هقاح هقل 1 اقل 7 فلزو 2 و اًقحَر

 3 اهتلَعْرَأو الْغَ ةداوملا تماعزو هنعوفأ هتقعزأو اقعز هنقعزو 0



 ,عرس

 َرَعْتو هعضاور تطقس اريخت ىبصلا عفو همف ىأ درغث ترسك - نآك

 تيفقلا هيغو ءامللا تّحلَتو رغتلا ىف اوراص موقلاو هنانسا تتبن

 جلقو تدامطا اجولثو اجلك تيجالقو سفنلا تمولتو جلتلا هيف
 ملثلا امُيَباصا اجل ناكملاو لجرلا جلو هب رس اجلك هاتا ٍربَك
 جلخ رثك مويلاو نيطلا غلبف رقخ ملتأو اديلب راص بلقلاو

 قدكق لعق قفقو* " ةويجرس نك اء شاودخ هبلق نورتو لجلال

 نادقتلا ل لكثأو هذقف الكتو الكت هبيبحا وا هنو لا

 تياز عرس كاد 2 ا 0 لعتو رعي

 َلقَك ّلعف ىلعو ءامظع شيخو رمالا لعتأو لعتلا وهو اهوابطأ

 اهملع ع يفَخ تاوامسلا ىف تلقتو نزر لجرلاو فخ دض القت

 نحكو  هلايع وا هلام رثك لجرلاو اهنا مظعا ها 0 م 2

52 

 لعق ىلع رومهلا «اهببذ 0 3 قو حارجلاب هتلقتا حيرخل

 ميقلا 3 كاكاو 0 اكو 56 ىّمَتو 1 ىَأَك لعفو

0 

 لعق لاك نك لكعْلاَو لعق ىلع ءايلاب مئاسلا ع تادح رج

 د 1 3 1 يا يا 2“

 رو كب تدحرف ع ىشلابو رك د ان د كنت 5 ندلغب تمير

 ورث دللا جارسقو اورثثك 5 ءارشو ةورق موسقلاو رع وهف رثك اوت لاما

 الم اضياو اًذَّدَع هنم رثكا اوراص اورق نالف ىنب نالف ونبو عرتك

 لجرلاو فل ةياَوو ةلصلا ىلع اًمءاكت نيلجيلا نيب ام ىرثَأو

 انو روت روغلاو ناخدسلا را التعم هنيح قا نايلايو 300 07

 ار ءىبشلا ىلأو جاه ر تلو ارتنانأ هجولا 8 مدلاو ففشلاو اعفترا

 ةريثملا رقبملل لاقي هبو ةعارزلل اهتبلق ضرأالا تأ أو تدضهن روك

 شيط وأ بَصَع دنع كلذك ملحلاو عجر ابو ءىشلا باتو

 اتاي

0 
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 تح

1 

1 
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 الروز

 ءاثثلا فرح

 ىلتع جدصلا ىقالتلا كحاو عض 1 لعف ىلع هءاتلا

 01 لتعلا ءولثلا ترطمأ تجلتأو اكلك ءانسلا" تجلت ٠ لعن
 نس د ه- 20-0 0 د0 320 :

 طم ةدو اببتو ابووست خاعلا دعم هدير اح بات لعفلا نيع قى 5

 ايو ناكملاب ىوت همال ىف ءايلابو مح كنان 5 فرك

 | لتعم او ّلعف 0 ماسلا نم همال 2 2 -يلابو 2 ماقأ ىؤسقأو ءاوقو عأ

 ىلا وطملا ىَدَت. لصو ترثاو ىَرَت ضرالا ترث واولاب ٌلعف ىلع
 هدم ا ا 2-5 5 300 5 12
 اوركاو ءارثو اورث موقلا ارو نايرتلا ىقتنلا كلذ ىف نولوقيو اعادن

 00307 لعق لع فعاضملا ؛ ايو تقو ىئرت لكجرفا هلم* رثك 0

 5 َبارَتْلاو هتمدف دلو لَ ءىبشنلا تلَلَك ىنعم هك لل

 فو ثار ةّياحلاو هتكلفأ زدجلوا هيد # ”اددالاو هتببص ربقلا
9 5 . ِ 

 ىلدع 0 ىتالتلا ؛ منغلا نم ةعطق ىو خلك دعم تراص

 نيت تذخا عنيت, متمات ترص َنمَك هنمْدأ مهقلا سْنِمَت لعق 5
 هتلعج دجعلاو نينامث راسب 00 هع م اوتمكأو ةنطأما 7 د هع

0 

 اًناَبَك عا -5 هيلاو 00 0 لجيلا نسبَكو 20 خزن : 3ك 5

 2-5 © د ةهرع 3 ع 2 هد :

-520- 

 تو رو رجلا 3 هنود لَو ِّء ىشلا 0 هالقتا ضرملاو

 لا

 20 ع
 002 ه- هع 2 3

 ارغت هتك 3 لعن ىللعو ؛ هترصق ءىشلا تتدتاو ىدن

 1ك 52.



 ا

 هب نعتسملا لامل وهو ادالت نخل لجل او وادا

 ام ىف هناعدوأ دتلبتأو هييسغو لام ىف هستوُتو البت لجرلا تلبتو

 تيكا رجلا تصربت ا. نكشا صارت .ءرشلا) دكا هلسفي

 قنعلا علقو عفترا اكلت هريغو راهنلا علت للعفو لعذ ىلعو

 قر قعر دسار عبار كسلا 1 لجيسلاو الاط اعلم لجرتلاو
 حبعت جنيشامو عاباود 2 مهقلا باعتأو ىيعأ ابعت بعت لعف

 ع 5تر م ءىشلا يع هذلم ذأ ءانا 552

 دا اهعبت.اهيعغو ةفانلاو كتلخأ نيكو ١ ها

 ىتْعتسا َبْرْثأو رقتفا لجرلاو بارتلا تقاس ابرق حيولا تدبرتو
 هدعرتأ معألاو ةغل ًالتما هالو هيلا عرسا اًعبَك ءىشلا ا عرتو
 مهنأو ريختو نقنأ همك لثم ايهت حيلاوا ىنللاو كلل 07

 جهتي ام قا ءاًضيا ا ضرالا نم ةكم ىبلاو ام ىو ةماهت ىقأ

 اق ء ل قت لعق ىلع زيومهملا*“ ءدهب تننظ لجرلاو بلع <.

 سمقلا تقاناوا كلدك لايك ىرسجو كلذك بصضغ لجرلاو ًالئنمأ

 رااكل) , ىتالم ءانالاو ىميرلا دنع !ديدت انج اعرثو 2210

 ىقح نم ىف 5 لع ىلع واولاب لتعم او لعق ىلع ءايلاب

 ةوالت نأرقلا دولتوأ تيقب كلذك رهشلا نمو ىلت ةوالثو ةيلت

 لجو.ملاو هننعيت اوك ءىشلاو هكتربخأ ب انضعد ةكضعب 50

 وو ءالتلا هتيطعا لجرلاو اهدلو اهعبت ىنانا لك تذناو هتكرتو هنلذخ

 ءىشلا عات التعم هنيع ىف ءايلابو «كل ايلات هنلعج اضياو ةّمذلا
 5 هر ه0

 © ءاف لجرلا عاقاو لاس اعين
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 تيعذأ ةبادلاو امهنكك ا ملقلاو ضرع ايرب ءىشلاو نالف كل

 ةقلكلا كو ةرب هفنا ىف تلعج ريعبلا تيربو ٍتاعئالاب ا

 اا: لتعلاو ءايلاز فاسلا نم لعف ىلعو ( ةريغ 3 3( نم

 الشبو هيف ةخغل اقبو ىنف كض ةاقب يا ىقب لعف لعأو

 ىف لمعتسم ىكيلع تيبقبأو هترظتنا اوقب هنوقبو اًبقب 6

5 

 كيلع هللا مك فعاضمل دحاو ىنعمب لعْفأو ّلَعَف ىلع ءاتلا

 91 هلبث ٌظعف 0 00 ىنالتلا ايدك امايط ةيعتلا" لو

 فرت لعف ىلعو ؛ هقيرتأو 5 بانالا تيرتو هيقسأ هلبثأو اًلبَك

 هللا هقرتأو معنتلا ىف طرْقُأ اذا َقرْتَأ معألو ةغل ٌةَقرتو انت
 00000 |لق لاح فعاصلا «هتزظبأو هتحكسفا اضنيا ةيعنلاو
 || راةلاوا ضقت لص امامق ءى هللا مك + عم لوالطكلاج

 هلقع مك مامت ٌكلوف لاط ليبلاو لمكلا مامتل دلو هلثم كلولاو

 ظ 000 شالا مامن ليلو

 ىلع #1 ىثالثلا ء بضع الالثا لقأو كيلا هب تشرب كدي

 علاوما عُسُت تذخا اضياو عقعسات ترص اعْسَك موقلا نيَعَسَت لعف
 نيعسن اضياو خذعست اوراص م.قلاو ا نأ هتلعج ددعلا ترض 20

 رمتلا نلج ةلضنلا ترمتاو رمتلا عتيطعا اًرمت موقلا ترمتو
 نلف انولق ةىشلا قلتو . رمت مهل راص ميقلاو رمت راص بطولاو

 ءىشلا تدتكنأو ماقا اذهل ناكملب لجرلاو ماتأ نالف دي ىو



3 

 الرو

 اتوب ءاب زومهملا نم لعفلا نيع ىف واولاب لتعملا ءيرسخ اهريغ
 تأسبأو هب لتق. ليتقلاب ليتقلاو رقأ بنخلاب» عجر هيلاو ءىشلابو

 نمو هكتلرنا الزنم* كتبو اهتءاَبم وهو اهنطعم يف لبالا ©
 ا ءىشنلا عاب *انعم هنبع 8 ءايلأو واولابو « تروق ذ ءىشلا

 5 بسلا ىيف ةقانلاو ةبادلاو هعاب هب طسب هلامبو عرذلاو عابلاب هساق

 ءىشلا كتبو هارتثاو هعاب اًعيِب ءىشلا عابو هيف نتطسبنا
 95 د هد -أ َِت د0

 هيلع نمسا كل هتباط كتنغعباو عيبال حضوع هعاباو كلل هننعب

 نع لاز اضياو حصتنا اًنْيَب نابو هلضف اًنيِبو اًنهِب هبحاص نابو
 ت5 3 2 9 - هع ع 1

 رهظ ودب ءىشنلا أدب همال ىف وابلابو « حصفأ ناباو هنطو

 10 ل ىف ءايلابو «ثدحا ئحت هنع عجر ءادد رمألا 8 لجرالو

 لاعب دعت 0 نفعا ع 0 اًضِيِب رئاطلا اب

 نانا لعف ىلع 0 ءانلاي' لعق ىلع ماسلا «ضيبأ ا 5

 د هد د 0-5 تاك ٍ ا

 هتربتخا اولب لجرلا تولبو فلخا ءالبو ىلب هريغو بوتلا ىلب

 18 ايسح ل لا ال 0 ءالبورشلاو ريخلاب هال

 ىرج اين نعل كفاح زك ككل ١ تع لجرلاو هب هلعف

 ىابلا اير دب وهف هرهط لخدو هزدص جرخ ىَرََب لجرل
 هطبضو بلع ىبق اذكب نلف كَ ةدييفذ ىلع قو لكع اور

 كمال 5 ءايلابو « دن رِءهقو خب كقنلعت نالفبو 5 0 عفر قاشنالاو

 20 ىلعو تمُشز ءاغب ةرجافلاو هتبلط ةاَغب ء ءىشلا كدعت لعف لع اًلتعم
 هد ه هع 2

 كتذعا كتيغبياو ناسف ىلا ىمارت حرجالاو دعت اًيغب* نلف
 هع - 507 2 وه--

 كتينباو هتمَشَأ ءانبو اناينب رمألاو ءىشلا تيتنيو كتيغب ىلع
 هد ًّ هذ 26 0 3 2_2

 ىرسبو هناينب ىلع كتنعا انيبو اهيلع ىنبت كناعج كتمت



 اتنب
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 برخل دنع سيعو َعِحَش يسب لدينا وع الوسو  ةتلاسب للتو

 راادلا اةلك كل دنلكو لجبلاو ةيلغ ىنظو“ توملل هسْفت َنَسْبَأو

 لاح 2 ب دسلا تب لعق نلكو ف تال أ لسبلا هنايطعا

 ىل ءاملا نم ادب انيصا 00 اضيإا 1 لاقبو 0 ماروأ هيف

 ]0 تا رمالا كتمربأو ترجاض اًمرب رمالاب تمربو اليبق

 هندجو هتاكأو هلْضق عذم الخو َ لكخاو هلثق تددش لوننغم

 ةَدلَبلا ع هيبجاح رعش رسكا ةَحلبو اًكَلَب لبو اليخ

 قلهلو أ حليو اجولب حبصلاو فورعملاب فلط لاو امهنيب

 0-0 اة نيطتعلاو كمل جابأو مليم ميلبا وهف ءاضأو رهظ

 5س ءىشلاو ا وسع تابنلاو تروس ةكاهب ءىشنلاب

 « ىيع اَهلَب لَو اهنابن وس ضرالا تجيب 52030
 كلم است ةارملا تّرشبو َهَلْبَأ هتفداص هتهلبأو هتجخ نع

 انيل عمج رشبَم ىهف لسجولا رشبأو اهتابن رهط ضرالا ترشبأو

 هأ نلي لحفلا قلبأو اقلب لبجلاو ةّبادلا قلبو ٌةنرُشُخو
 00001 هالجرو الذي عجم ءالقب لجرلا لدتو كلبا
 ءاهب ىهبو وهب رلاسلا نم لعفو لعق ىلعو ءافَلَخ هنم تْذَعَج

 3 1 اال ا تلسنأ ايه وشل ثبهتوا هلَمَج وعلا الع
 بوكرسلا 9! اهنلطما ليخل تييهبأو قرخا ةاهب تيبلا ىيض هب

 لاو اهترفح اروُوُب وثبلا ِتْوأَب لعق ىلع زومهملا هتف ءاثالو
 كتبو اهترفح ارب ةرفكلا ىو ةروبلاو هتمتق ةرخآللو هتابَخ ارب نكن 2 هو غد 20 ١-0 عد 0

 عقلخ ١ وسب فلل قلل هللا ارب 1 دا

 نم كتأ ارتجأو 01 0 نم تثربو م ترسو ضم ا نمو

 ىلأ ضراآ نم أىّبأو ردج 5 وفك 5 ىدب ّلعف ىلعو «ىيدلا



|“ 

 ّلْعَتو لعق ىلعو ؛ركبلا بكر لجرلاو ضايرلا تقيناف ءاملا عقانم 2

 كضيق ام ىنضبفو كطسي ام ىنطسيو كلذك ءىشلا هلو ومشلا 5

 هذاسل لاط ةطاسب طسبو كءاش ام قعاسو. كوس ام ىترلا لا
5 052 9 2 

 5 طاسب اهعمجو طسب ىهف ىلو اهعم ناك خقانلا تءطسبأو مالللاب

 هم دمع 3

 0 ميدألاب ميدالا تصبو :تءانسم علبي

 ١- 57 2ع نه - هد ه2 5 2 ل- 2

 ردصبلا ىأر ةغنأ 5 «ترصبأو هتملع ةراصب ِء ىشنلاب تردعبو خطايخلا
  2-7تا د َّ 100 2-عهد 1 2 م

 هلق وا لطابلاب ءاج ٌلطِباو ِعْحَش ةلوطبو ةلاطب لطيو لمعي مل

 مظع ةلاج لجو لكفألا ومو هلأ تعطق الجو الوجع هنلكو
 * تيمكلاب ىفك لأ 5

 «لجبملا ردصلا هلع نمو

 1 كيرط انجب ىطبا ىو لك تيدطما لك لسعفو عفو لعف ىلعو

 ءىبشلاو هلثم ءادلاو ةناطبلا هنمو ضمغو ىفخ ءىشلاو هنطب
 52 - - 2 صا لا تس 66 5 2- - 6 7 د

 دعجو ىطبو هنطب كتيصأ هريغو خسلابو هنطاب تملعو هنربنخا
 7 1 5 تا 539 5--

5 5 
 هنطب ا نطو انني ناحبو هنطب مظع خناطب نطبو هدنطب

 وحو اًناطب هل تاعج لجرولا تلانلساو عبشي ال اموهنم راص اضيأو

 وو ماقأ .اًدولِب ناكملاب تليو ”ديلع فكتلا فيسلا مكاشتا 005

 رجح ةبادلاو اضيا دلو رومألا ئف فني شوي ىيحا هنالك 0

 ٌدَديلب انبارد تراص انّدَلْبَو كلبا وهف ملَب لثم اَذَلِب كليو وطبو
: 

 تلا صعبا لس نك
 ته د ه ع 9 - 6

 58 0 | 0 ا
 دتعرك «يضعباو اضيخغب راص هضاب كى

5 

15 



 لإ

 هس 3

 نسدفغي 0 57 لد 8 5-0 8-5 0 ع ديو ١ذك

 ءاملب شطعلا و هتللب ءملاب ربخلو بوضلا رثأب تام بورضُأو

 لكم 'اانيص انّدربَأو هلثم هلثم ماقلاب ءاملاو اهرح تبهقذأ لكلاب نيعلاو
2 

 تدرسبأو ةرجاهلا نع اهانرخا تو انو» هيف انتج وانا يشعلا !ةذإب
 علط اًضورب تابنلا ضربو :ةهيجو :لولسَو ادراب هام ك يق كل

 ناكملاو تابنلا ضربأو كتيطعأ اضرب كلو هيعب ىنكمأو

 ٌلتحاو بصضغ ةركبو هبلا 0 اراحب ع ىشنلا ىلا ردبو امهْضراي

 ىبظلاو ٌقاطلا حرب لعفو لعق لك ردبلا انل علط انتو

 لا -

 هنمام كأرأ ام وهو 1 كض اًحورب عب ريطتي امم امهريغو

 افاعي كب نونميتي عبغو اهب نومعاتتو زاجشل لعأو

 * ناو قاكم نم تلو. احارب تخحربو تّدتشاأ ميرسلاو جناسلاب

 ةّدشب هتلمح باوتلاب ميرلاو روتسملا رمالا رهط ءافذل جربو بهذ

 ىشلاو لجولا ربو تلز ام ىا كلذ لَعثَأ تخرب امو بوبف

 األ نللأ قبو - ميظعلا رمالاو. بجتلا وهو هما

 + قبو َعَمَل رصبلاو :تيز نم اليلق* هيف تيقلأ ماعطلاو ءاضأ

 اهنوطب تكش لبالو شقد لجيلاو تيهبلا دنع ريحت .اًقرب رصبلا

 ةرم اهرجت هب تبرض 55 ةقانلا 52 قوربلا ع

 م لجيولا 22230 تحدخ ةقنلاو هلت اهينبعب ةارملاو

 نذالا تركانو ع .بعبلا مكب عز ف اعذب عنو هنا عوف

 وعلا ىف دهتجا !ذا اركب نبا مكبو اييتققش ءىشلاو اركب

 اهب ترثاك ضرالاو جلم ا را د يل رولطم ٍِ 2. 1 لا دل كيوب عطقبيف املظماناود انناكناكا



520 
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 هتيلخ دبعلا تعاد ةنعالا ةلهبلاو هنعل ناشنالا هللاو هنيلخ

 برضلاب كل لو هتعطق اعضب مكللا تعضتو عار الب اهتنكرت لبالاو

 كلم ىبحاص نمو تدور يم ءالا نمو هلثم ةكاشلاو تقف

 (قسبو عايتبا وأ عيبل ءتقعب ءىبسثنلا تيعضباو اهءعماج ةأرملاو

 تلنا ةاشلا تقسبأو الع هملع ىف لجرلاو لاط اقوسب ءىّشلا تا

 اًرْكَب نذألا تركبو كلذك ركب. هو ةيراخلو ىبللا اينيلي 007

 ءاملا عقانم اهب ترثك صضرالاو َحْلَم ملا رَكْبَأو امهَتَقَقَش ءىشلاو

 اهتطسب اًطْلَب ضرالا تعطلبو وكلا بكر لجرلاو ضايرلا تتبن
 طلبو اهتيالص ىغ فشك رطملا اهطابأو ةراححلا كو الا

 10 مالغلا هجو َلَقَب» ىنَمَرْبَأ لجرلا ىطلبأو هلام لق طلبأو لجرلا
 لقبأو القب انْذَجَو انلقبأو علط ريعبلا بانو تابنلاب 00 5

 ضرألاب هرحص .عضو .اًكورب هريخو ريعبلا كيو هقرو ان 30

 عضوملاب باحسلا كربأو كورب .ئهف ريبك كلو اهلو تجورت ةارالز

 ماليا هيف راص عأّطلا ملباو ىَيَعَأ احولب ةبادلا حليو هيف حلا

 15 ههجو ىلع هتيقلا لجرلا .نيكضيو ٌرقصي نأ لبق شحلا

 ةكم ءاصطب اولون حامل ْمَطْبَو صرألاب هتطسب اًحْطب هريغو

 ككلم نم* اهتجرخا ةيطغلاو ةةعطق القبي ء ىلا باس

 ىهف اهنع اهلصا نم ةجراشل اهتليسق تدرفنا ةلكنلا تلتنبأو

 اهرهق ار 1 د خقانلا لكفلاو سبع اروسب هجودلا وسبو ل

 90 هنع ىهنو ذابتنالا ىف امهطلخ رسبلاب رمَتلاو اهنيح لبق 54

 كشناو اهنيحو اهعضوم ريغ ىف اهبلط ةجاشلو

 منيح 00 0 تاجا أ الو

 ضعأ ىو اهتر ا ضرالاو وسب بتاط منخل 7



 منع

 يع ع 5 عمد ماش 3 ء 0 2

 مهادباو ادد قلاش هللا ادب لعف ىلع زومهلا «هقايأر :ترضبأو أرصب

 عا 0 ما دع" ع ع 00-6

 2202 ع ع

 1 لطف ىل-عو « هباع ردحقب مو ءىشب تايب م اآذإ دلعأ هلو

 4 3 - هع داس ندك 12 ت5 55

 نب 4 0 نيع ىف ءاسملاب لتعما « رخان اطبأو اطيب 0 لجيلا

 ىدباو ءاذب موقلا ىلع ادب نكمل كك وأولابو رهظ ن الانام رمالا

 867با "نع مت

 تييدسباو ةوأدب ةيدابلا ىلا توكدسبو تيب 0 عاضعيو هفس
1 2 2 5 - 

 ود فيلتك ىذعمب لحعفأو لعف ىلع فعاضألا «اهببلا تاجر

 رو 5 ب جد ربو قدص ليقلاو نيميلا ىفو ا ىسضق
 55 ع 5-2 0

 اهب هطلخ فريوسلاو 05 انت ع ىشلا ا د قابسلا 0

 ىو 0 حمتامت - 0 0 دري وأ مس نم هعيكاي

 اضياو هقّلَخ 9 اًدَكَب ناسنالا 25 ءاملا. ىلا ناضلاو“ رعملاو

 هنكرف ىشلا تددبو هاذي تدعابنت ةببادلاو هاذ تدعابت
 8 03 2 3 6 هَ

 مهب كحاو لك تيمر ماهسلاو يف م«نقرف ءاطعلا عتددباو

 0 الاكبو لَكَ ةاصلاب مم حولاو هريبخو ءاملاب ةريبغو بوتلا تلي

 اللب نالفب ةنللمو بهذ ءىشلا ال خب ترفظ لولب ءىشلابو

 3 هادا 85 0- هواك عا 2 2 د 5

 خلاب ىحنع كليث امو هنمزولو هنببحا ةلالب ءيشلابو هب تيعد

 . تللباو هكقزر * ىا ىنباب هللا كليو ريَخ ىنم ئكلاتُي ال ىل
 5 د

 ضرالا 8 لجر أ ”لتجأو زموصخلا ديدش ىا لبا هتفداص لجوأا

 ةردمح «ريعب قايد دك ىهف انيك نيميلا تنتبو اهيف تعد ِى 0 _

 الهب ر ركلا تلهب لدحعف: نع جحيحكاصلا ىنالتلا « ريسلا ةلن

4 



 رد

 ّلِمَع ناذأو نم نمد ضر قتسأ اضياو هنضرقأ هتتدو هنيد رثك اضياو
 ع هادع

 © هنضوقا انا هةغنداو ىيدلاب

 ءاملا فرد 3”

 : ىّدح هللا ري فعاضملا دحاو ىنعمب لع َلَعَك ىلع ءابلا
 تر كلذك نيميلاو الوبقم ىأ اروربم هلعج رو رورو 7
 يف هريخو :مالك رثكاأ 0 اًقاَقب 7-5 ىفوو ديف قدص هنيمي

 مكذو ءىشلا 00 اهدالوا 2 ا ةأرماو 0 0 سانلا

 هنئَتيو قافأ لك كرار رص ماو لبو هعطق تو ان قالطلاو

 يل تححاو هاذب 8 تدّدكبو هيلع هتءعلطا هد لس

 اهقرستل اهترَجَر اهتسسباو اسب ةقانلا تسسبو اداَكب هل

 ةعاج# وأ ةموصخ نم ءىش لك ىف بلغ ل ةلالب لجيلا لبو

 هدقلباو اقلب بابلا تقلب  لَعَف ىلع يحصلا ىتالتلا

 اهتاطب تدحش اهتنطباو اًنطب ةفانفلا تنكيو 00

 15 ريدألاو ذلغل كترشبو كتبو 0 ريخلاب كترشبو اهماوح وهو

 ىنالثلاو ندهت لسجرلاو 55 اَعرِ ءايسلا تربو 0 ارشنب

 نا لم مالكلاب هعضيو غل ىناثلاو ٍحصْقَأ ا

 مثلا: لخيلاو كيا راوكم كح 3 ا 0 تنحل

 دربلاب اهياصا اهدربأو درب ضرالل هللا تيد .اهن اذ

 ه0 اليهب ةقانلا تلهتو لقبلا تينا لقبأو الوقب ناكملا لقب
 نيل نسكست ل اضياو حابم اهنبلخ رارص اهيلع نكي ل تلهب

 تملبو تحرق ترَشُبأو اروشب ءىشنلاب ترشب لعق ىل-عو « مس

 ءيشلاي* ترسب لعق ىلعو ءلكفلا تيهتشا تسلبأاب دل



 فاي

 سو

 35 كك ع 2 1 8 2 5 ب ا د

 قاف ةئاند وخدو لجرلا اند“ للعفو لعقو لعق ىلعو ؛اتنلا
 : معلا 1 3 20 ها ا

 ةردص نامطاو هافتك تعفترأ ءاند ىندو ثبخو هلعف موأو ءفقلاخ

 007 3 اراولات لتغملا ءاثيند العف- لعف للجبلا ًاقثأو ًائدأ وهف

 اَنناَووَدَو روكا رهدلاو هب فاطأ ارود ءىشلا لوح راد لعفلا

 ىّولا رادأ او تلاد رهدلا رئاودو هلثم رقتسي ال ام لكو كلفلاو

 .ااس همال ىف واولابو ءدتفرص هقح نع لجرلاو امهب طاحا كك

 سح ةياندو دما لفجيتلا ىند لعف ىلع التعمو لاما

 000 0) نأ ناسنالا اندو ةءاندو اذوند هلثم وثدو انتو ناعضو

 اال الثا اهقم توتدو ءىشلا اثدو هنم هبسن ىف برك دونَ

 ءاعريغل كلذ لاقي ال ندم ىهف اهذالو ناح ةقانلا تَددأو برق

 اهنويست لجألاو حج اند ولدلا ل الدعم هلل ىف واولابو

 ازا دكا ةحخلابوا رثببلا 3 اهتلسرا ولحلا تّيَلْدَأَو نقفرلاب

 2 اذا 00 _ ريغص وهو اوبد ندلا ابدو اهتعفد وش رب مك ا

 ف 0 داولايو «فقرولاب رطفت رجشلاو اقابك رثك ضرالا  َتَبْدَأو

 اهدو لجيرلا وفد لع ىلع واولاو ءايلاب ٌلقعملاو ّلعَف ىلع ملاسلا

 اًيعاد الجر ريع ناك ثيدلخل ىفو القاع ىا ايهاد راسص َةاقذ

 ىلا :ةتسن اضيأو ةخيمادب كم خياهذ هتيهذو لجرلا توسقذو

 تلرن ةياقدو اًيفدو ومد ةيفادلا تيقدو اًيهدو اوقذد ءاقذلا

 ءانيلامو انقاذ ككل للا لجيلاو اًيفاد ةحدجت 'لجتلا «كييهدأو

 هارت قيدلاو عاراج نكد قابعلا هللا ناك التعما كيعا ق

 اب هتيزج لجيلاو تمّلذ ناطلسلل ةّيعولاو اهّلَدأ هتيعر ناطلسلاو

 . قيدلاب خا اًنيَد لجيلاو داقنأو بعت ةَنايَد هلل ديعلاو عنص



 الوز

 ءىشلا توبدو هتعلتبا ماعطلاو 01 باوك مخ ىف ماكللاو

 ةجرهلا ةيحلاو هزواسج ضو .غلا مهتما دج -- ' باثكلاو ع 1 م

 ندلف ىو ردو اروبد 5215 اروع جيرلاو اوكلح رايد نعل خةينيم

 روبدلا حجر م نناصا ميقا ربذو افورعم اربد خباحلا رد 0

 5 حدر ىف اوراص ميقلاو امهيبف داسفلا رهظ رمالاو لجولا 5 عندَ

 عرسا انامرث ىشاملا مردو ةربد خسدأد بكر ناسنالاو روسبدلا

 محشلا هاطغ مظعلاو مظع بجاشملا ىيتسا امرد بعللا مردو

 ىلعو ءاهعضاور تطقس* عاذجالل متغلاو لبالا تسمردأو مكللاو

 كلذك ضرالا رطملاو هتللب انهد ءىشلا تنقد للعفو لعق

 :ه اهنبل ّلق *ناهدو اًناقد ةقانلا تتفدو اهب تءبرض اضصعلابو
 حسو انزت ويغو مشسيحلا ند لعق ىلعو «تذلرمالا ىف تّذقنَ 5 ثا ظ-- 3 0 7 2 ١ 3 ١ ها -هغع
 ا : د 3 5 ع

 نيردلا تلكا لبالاو اهماط> وهو اهنيرد 7 ضرالا تنرداو

 ءاعقدلاو اعبضخو َلُذ بارتلاب قبيصل لبا اعقد ع ىشلا عسقدو

 نذل ةثامد لبجيلا كثسمدو رققلا دعقْدَأو رقتفا لجيلا عقذأو ضرالا

 15 ليهسلا قو تامدلا انلوت انْثَمْدأَو :تلهش .نصرآلاو نست هقلخ

 بردو همزنلو هداننعأ ةوإانو ةبارد ءىشلاب بردو تت عمج

 ةدعد هبلع تنهدو ودعلا ىلا بردلا وزواج 2و ىف نيملسملا

 برض ةسفد رزنعلاو لمرلا سدو هتمول ءىشلا كلمكأو اندنح

 لعق ىلع زومهلا «نافدبلا انلون ؛انسهنأو داوسلا ىلا امههدول

 20 كلذك ةهيش وأ فقع لد لجيلا نعو هنعفد َّ 3 ىشلا تارت

 جوعا ءىيشلاو هقرشع تدءاساأ جورزسلا ةأرملاو 5 طاسبلاو

 علط ءانيلع. نالفو ةندغ تيسفلا اورد ريعبلاو عاط بكوكلاو

 دنع ىبللا تساوذا خقانلا تأردَأو ضوووخلا كلب نم ىنا ليسلاو



 فذ

 ري

 د 5 0 2111101 5 - ََ دب _ع

 0 تع 53 نب 25 2
 006 ع أ 1 .٠ : .٠ . أ .٠ ا 2 8 0

 عبس د ه٠ صضصضمعو هوبباح لق لحجول و يعص 0-2 ىشلاو هترسك

 ىناعملا فيقد هيف راثا رظنلاو اهيند ىا عماطملاو رومألا ىاقد
 نءنع وع 0 --_ أ 50

 تللداو ىدع كلذك ةالفلاب ليتئدلاو +لالد ءىشلا ىلع كتلئدو
2 

 لد لعف ىلع يحصلا ىتالثلا «ةتاكم وأ ةبارقب تمكح كيلع

 | 0] ذر ضرخلا للا رئبلا نم وثدلاب: ىشم اجدد ئقتسلا
 ملظأ ليللاو تمعرسا اجومد بترألا تكاوو,,ا لكيلا لوا" نم راس

 قيشغو هسا كق ىأ جماد مالسا ىف نوملسماو معلم لاقو

 اال اقل هعيكحلا مالا تكذأو هديب ام علص 8رما حمو
 اًقمد مفلا تقمدو هقلخ دش سرغلا يمّدأو كلذك ليتفم لكو

 هتبع[ت]ا افقد لجرلا* تققتو ةتلخدا ءىشلا نتقمذأو هترسك

 اا دلل تسكتدو اهتألم نناللا تققذاو .كلذك ةبادلاو

 1 ع ىلا ف لسغدو 5 «هيظع الئنم) رهعبلا سنا 5ك

 ىبصلاو ييشلاو تام ءىشلا بردو هدسفا رمالا لغدأو اهيف لخد

 تجردأو امهيليذ ارج بوثلاو ميرلاو اهطُخ ترصق اًنَجرَتو اًجرَد

 عرهدو عضت رثو ةنسلا تزواج ةقانلاو امهتيوط بوثلاو باتالا

 007 ل ىل رقد هيلع قا ءوشلا رقذاو عب لزت ارك .ةوزكملا
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 عوباضصلل 266 كتكفطأو الفطو اليفط سعشلا تَدفطو د امأو

 فرش تعلو اًهلط ميقلا ىلع تْعَلَص اضيا بيغمللو
 واولاب لشعملا ءدعْلَص رهظ لخنناو كلذك ميجنلاو ربقلاو سمشلاو

 اًقْوَط ءىشلاب فاطو ّلاطأو اًلرط ليللا هيلع لاط لعفلا نيع ىف
 هنيع ىف ءايلاو واولابو ءاهب ملأ ةأرئابو هلبح ر

 رجشلاو هيعر نم نكما تابنلاو داقنا عاطأو اعيطو م كل 6
 ءام ناك 5

 لعفأو لعف «( فلاخ رثو ٍَ مالا عبتا عاضأ قف لاعبو رمت 5

- 

 ادتسأ فاطاو 0



 للزلل

 دتيعتاو هنلوه ءىشلا يصل ا فّدهلا مهسلاو اهتمدقت
 ءاسجك ةووكملا نم اكو اليز © ىأ اوضن امنصن اليحب كتبنا كتيتاطتاو

 اوكان طئاغلاو تو كف ءىشلاو 18 هلثم ءىش لكو ضصلخ

 ىجناو اهتعطق ةرجشلا نوصغو هترراس اوجأ لجرلا تور 00

 ة واولايو «ةراجخ وا مب طئاغلا نم هتفطت لجرلاو بهذ اكسل

 هتيصانب تذخا اًوصَت سرفلاو لجرلا توصت همال ىف ءايلاو
 هتلصو انا هتوصَنو هب ا نراكللب ”ناكملاو ع ا ىو
 206 ناكملا : د هتعفر وأ 5 لتم ايبحق ءىشنلا 5

2 
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 يحير وح احا هنيكو دوخأأ ءىشلا توكأو تبن وهو هيصن

 0 * مولا ىذلو هتلزأ احن ءىشلا نييحنو هند"

 رداقملا هيَدَي نع هتك - هسفن دجولا عخابلا اذاهيا الا

 ل ءىشلا ىلع 0 مننضخ# ا هينكأو هاك ىنبللا 2

 الين هىشلا ثلن االثعم هنيع ىف ءايلابو «ءىسلم هيلو 1

 ىتأ لثم َةَلأتا هلعفت نا كل ّلاتأو هتيطعا لاملاو هقغلبو هنكردا
 15 لتعملا نم 5 واولايو لعف ىلع مدسلا نم ءايلابو «ناح ىأ

 ىقن' لجيولاو . ىسحو, فظن ءاقنو ةواقت كا ىقن ٌلعف ىلع

 وعو هيقن 0 اينو اوقَن هنيقنو مظعلا توتو ا بهذ

 ك.لذك ا تنمس ةقانتاو م هي راص مظعلا 25 521

 ناكملا ىدت .الثعم َلَبَك ىلع واوئاو همال ىف اناس ليا 000

 00 ءىشلاب ناسنالاو لتماو عفترا توصلاو ّلتتا ةودنو ىَّذَن ءىشلاو

 سلِجَملا ىدانلاو غتوعد اوُنَت ممقلا توكنو هباضأ فركب

 تيرش رق تسعر ةوحن لبالاو سوغلاو سلجم انّيتأ اضيأو هنم

 ءىشناو هتبقاغ ءوس نم اًعَيَق هعماس وا ةلكثق قوت مل 0
16 



 ل

 اودقق اضيأو 0 توام بهذ ميقلاو هباش كفن 3 تومي
 عمن م

 أسن ةبادلا تأسَن للعفو لعق ىلع رومهملا «تفث ءىشلاو عتوقع

 هترخا اضياو هتعفد كسفن ىع ءىشلاو اهتكَمَد ريسلا ىفو اهنقس

 نيفوي وأ اميي اهتمظ ىف اهتذر لبالاو .اه. خيلع تيرم تيل

 تّتسُنو هرخا لاقيو هاَوْخأ ضل راف لانو كيما ةيفللاو

 هتعب عيبلا ىف تأسنأو لَبَح اهب نظف اهشيح رَخأت اًيسن ةأرلا

 تابت لعق ىلعو «هترخا نيكلا هتاسنأو ويخأتلا كو ةئيسنلاب

 ميقلا ىلعو دنم مضاولا فيرطلا ىبنلاو تيجرخ كلب ىل حلب نم
 5 ه

 20300 اددسلا شنو .هنم ىبنلاو  هكتملعا رمالاب كتأبنأو 21

 نالف اكنأو تانتبا تالسلاو ربك هاشنو امن ناسنالاو عفترا

 باحاسلاو لاثثم الب اهقلخ ءاينشالا هللاو ًادتبا ليقي وا ثّدحي

 ين ءىشلا بت لعفلا نيع ىف ىاولاو ءايلب لتعلا أدب
 . تيبنو عجور ءىشلا ىلاو * ىتغأ كنع نالفو برق اضياو لون 0

 وأ صاع لكو عاطأ هللا ىلا باثأو هءبا تيبرض اسيودين ناسنالا

 ةر سرفلاو رخأت اضياو ابرام ءاج اًضون صائيو كلذك فلاكم

 ىفع بهذ ىنصاَنو رفن اذا ىشحولا راململو مبكلا ىنع هسأر
 ه2 0 عا هن 0 مه

 ةرابن مي جسنملا ترو رفن ارادنو ارون رانو هتردا ءىشلا كتسصنأو

 8 00 ف د هع

 ءايلاو واولاب لتعملا زومهملا ءهملَع وهو ارهن هل تيلعج بوثلا تاو
 لقثب ضقان لكو طقس اضياو علض اون مجنلا ءان هنيع ىبف

 ءاثو ميغلا اهسبلا تءاناو هامسلا تأونأو هلقثا ءىشلا هءان» كلذك
 رعشلا نع باضخل اضن ةمال نيف واولابو ؛ حضني 0 0 مكللا

 باوذلا ةياحلاو ةنادرج بوقناو ءتلليس فيشلاو بهذ اوكف

 6 ةنيخ -يصسص

 ا يي ا ووومما



 نقع +. الا

11 

 ىشلا توك ل لعفو لعف ىلعو « معطف ابيضق رجشلا نمو اًيبكأ

 لالا تركو هلكجرج اًهضكر ةباكلاو هنئعذد اضياو هننقد ا

 جلباو هيباود 000 عقو موقلا ركأو اهلاعس وو رع با ودلاو

 تيدتو ترصبأ ًارظن ءىشلا ىلاو نييعلابو رمألاو بانكلا ىف كرظنو

 5 :رظْنَأو قومعالاك امهر ةرظن . ىاسنالا م هترظننا ١ رك ءىشلاو

 ايت قش ارشد ةبششل ترشد ةرظنلا نم كن حَأ هريبغو نيحلاب

 تتبناو تييح ضرألاو ' ىيح اًروشن "تييماو ةيط' كفن زبالاو

 ولطنلاب :صرألاو' اءايحا «تعيملا“ هللا رسَشْنَاَو :تردجي رهن رنلا 1
 صلخ اجوعنو اًجكن ضيبألا نوللا حعَت ردم ىل_عو «اهايحا

 10 معن ياعنلا 0 لكأ ندع ضر لا تنمس لثالاَو سا

 ءاردلا كنقَصُنَأو هتيمش اًقشن ميرلا تقشتو علبا :تتيس موقلا

 َكرثَأ هتفداص هتْكوْنأو قمح اَكوُنو اًدْوَك َكِيَنِو قكفنا ل

 هتاجرخا عاملا طبت هنطب ايبا ةطبن ةباذ ٍّط نمراشتلا 1

 2 د 2 - 20002 220 _- 3

 15 لتقم امعنو اببعن لجولاو رض ذخمعذ ء ىشلا معو اهناخد ىلا

 0ع 053

 ةنكع ىف غلاب ءاودلاو نيجتلاو ناسحالا ىلع تدز تمعُنأو معنت

 لبالا تلهنو بونكللا منير و ىماعت تبق حيرلاو هقد وأ
 3 5 --2 د 515 -

 بشَتو ملاوما تبهذ موقلا دفنأو ىنَق اًذاَقَت ءىشلا ٌقفَنو
 90 كلذك هعركي اميف لجرلاو عقو اًبوُشُنو اَمْشَن :لابطخلا ف كيصلا

 هتبغر ةسافن ءىشلا يف تسفتو ٠ اهبيبع قنا 5 توقف

 تسفنو تدلو اساقن ةأرملاو هل اَلُقَأ كرا رلو هيلع كتُدَسَح اضياو

 اسيفن راص ء ىشلا يخلو تدّسلوو تضاخح تسفنو م



0 

1 

 ؟.نم الماع ناطلسلا َعََنِ» *اًباَصن هل نلعج نيّكسلا َتُْبَصْنَأو

 اعاون ءىشلا ىلاو تفقك اعوزن ءىشلا ىنعو هلونع اعوزن هناكم

 حم 3 ةكقلا زيعو عقلا ىف راص اَعْزَن لجرلاو هيلا تبكُذ
 © - م

 ولَدْلاَو مترصحأ ءىشلاو تيمي ماسلا» اهب اضتحم .اهتولت .نآفقلا
 عع

. 

 هلمما ىلا ناسنالاو اعاون اهنطو ىلا ةقانلاو ترج ليخلو .تبذج

 هسأر مّدقم رعش بعذ اَعَرَن عنو مههبَشَأ هيلا اوغتو هلروسأو
 هلَلَق اًدكَت ءاطعلا ككنو اهناطوا ىلا مهلبا تدعون مهقلا عَوُنَأو

 ؛اًلينق عاطعو اًدكت هتفداص متذكنأو ارش مَكْعَي م اًدَكَت ّدكتو

 رمألل تهبنو فرش ةعابت هبت هحاو لُحف ى.لعقو لعق ىلعو
 0000 0 ارالو هتكرح مئانلا تويتأو دل .تهرنت:رسلاب اًهنْبت
 اهرخوم تيض ةقانلاو توص رغتو اًريغت *ىشلا رقنو ةهبنلا

 اوَعَ رسللاب لجرلا رغنو َتَلَغ ارِمغَلو ًامغت ردقلا ترغنو تءضهنو

 نحن لعتو َلَعَف ىلعو مد اهنيل عم يرخ ةاشلا ترغنأو دقح

 ةدِجن َنِجْنو هتبلغ اًَذَحَن هتّدَحَتو نابتسا اًدوحُن ومالا
 وهو اًذِجتَن ىلا لجيلاو كتّرَصتو كتّنعأ كتّدجْنأو عجش ةَداَجَنِو
 لينلاو اهب عرسُأ لبالو اهب ىمر لبنلاب َلَبَِو فرشم عضوم

 ايش هتّيطعا لجرلاو هنم ىنامل لبانلاو اهتفرعم مكحَأ فريك
 ىا هلْبُنِم هلبت تلبن امو هنم دوجأو لبثأ ترص اضياو ةئش كعب

 ليبت لوب ىقا لَمْنَأ قرش اَلّبُنو ةلابت لبتو همّلع تملع ام
 دكتيطعأ اًمهَس كتلبذأو روكذلل اهتدالو رثك ةقانلاو كلذك ةأرملاو
 ف 0 املا بددنلاب هتغبد كلجلاو 0 ابكت 57 تيجو

 اند 8 00 عيمج نم كلاولا بجحنأو ل ا



 آلا

 تعسّتا ةّحشلاو تتسحو نعستا الجن نيعلا تلجتو هقش
 اًقَت هناسلب رقتو تعبنا نسراللوأ قجحنلا اهتيجرأ نثألا تلكت

 هثيرص ءىشلاب ءىشلاو هقلق نم سرفلا نكسيل هَكَتَح هب * برض ؛
 00 هتوعد ن .رالف مسايو تمكفت ءىشلا ىو هنبع لجيلاو هب

 5 ليلو توص ىطسولا ماهبالابو ىرقنلا ةوعدلا نا موسقسلا
 ىف ءاد اهذخا ادعت دعلا ترقنو تدع ترش ضرالا اهرفاوتكإ

 ترَقْتَو كلذ سانلا ىِرَمْعَي دقو ىشملا اهعنمي اهذاختا نوطب
 اًيوُفن ةيادلاو هبالط رثك اَقاَقَث عيبلا ققتو تغلقأ ءىشلا د
 ءىشلاو مقوس نققت مهقلا فقنأو ىنق اَقَقَن لاما قفذو تبطع

 تك هلام. لق لسجإلاو : ىلع. هني توق انضياو كب تاكل

 سأرو افينع اتوس اهقاس لبالاو ةراجنلا هتعانصو اًرِكَت راكنلا

 تّشطع اًوِجن لببالا ترجنو ىطسولا هتمجربب هبرض لجلا

 اطوشن . ففيرطلا طقتو. وشل ٌقيشاوعوبرجلل ىف ل 0

 ةينملاو ّبقَذ ضرالا ىف لجيلاو َةَبُسَي وا ٌهَنْمَي ةذاجلا نع جرخل
 15 اًَطْشَن ةيللو افيفخ انعط نعط حمرلابو هجرأ مئهلأو هب تعبحذ

 ولحلاو اهب نقْعي ةديدح ىو ةطوشتاب اهتداش لسا 00

 وتلاوة رج والفعل 520--- طشتو اهتيذحت ءشبلا 0

 اهتللح ةدقعلا نطّشْنأو نيغ ىلا عضوم نم“ بول ئقحللا

 بشو اًوزنو اًقْزَن هريغو سرفلا قّوتو ةطيشت عباود تراص موقلاو
 90 تبصتو : كحضلا رثكا قرثأو فخو شاط اًمَبَد ناسنالا قرن

 تيداع موقللو بصنلا ةكرح هتكرح بارعالابو هنمقأ اًبصت ا

 َبْشَلا ىّمسُي ءادُحلا نم قرا ءانغ ىّتغ اضياو اهترهظا اًّْرَح علو
 بعتلا نم ىسيعا اًبَصَن ٌبصَنو ففر ىف ريسلا اومادا موقلاو



 لل

 جرخ ميقلا نم لجرلاو هريغ نم ٍيرخ وا طقس اروح ءىشلا

 ااا درألا ركنأو برع ةرادنن مالللاو شقت ملع وأ" لصق قو

 نانسألاو بهذ اعوسن ضرالا ىف عسنو لعف وأ ليق نم ردانب

 هيلع تدَدَش ريعبلا تعسْنَأو يوخ *ىشلاو اهتبانم نم كاع

 00 0000 الع اكن ءادلا هحكنو -ءلابخ نم لسشح 'ةعست #

 تبتو هنتاجوز ناسنالا تضَكْنُأو اهئطو اضياو اهجوونأ اَحاَكن

 باب امن ةَتّبنو انابت ناسنالو ضرالا نم يرخ اَناَبَت ءىشلا
 عجانو ارعشأ ةيراخلو مالغلا تيبنأو ؟شن عل ًاشن ةتنبات ميقللو

 هاتا عجن كلبلا لجرلاو هيف رهظ اًعوحَن ناسنالا ىف ماعطلا

 لاقيو ناجي طبَخِو قيقد ومو عوجنلا اهتمَقْلَأ لبالا تعجنأو 0

 َلِجرلاو ءاكبلاب نلعا ابيك رّذن ابكت َبَحكَتو اضيا اهتعجت
 بحذاو ّلعس اًباحن ريعبلاو ةمكاحل ىهو ةبحانمل دنع هتبلغ
 ترن ليعفو لعق ىلعو «لاعسلا وجو جلبا ىف ٌباَكْتلا عقو ميقلا

 هتملع ةراذن ءىشلاب ترذنو كسفن ىلع هلل هتلعج ارْذَن . ءىشلا
 هلم كتفوخ ءاوشلا كَترّخْنأو مهيلا هريس اوملع ودعلاب موقلاو 15

 ةيدانلاو عاتوعد ءىشلا ىلاو ةتاهجو ابدت ومالاو برخل ىلا عتبدتو

 برضلا راثآ هيف ترهظ اًبَدَن مسجلا بدتو هكذب تدلعا تيملا

 ركألا وهو ٌبَدَت اهْعُمَجو هتبلن بلص مرجلا بَتْنأو حارجلاو
 اًكْشَت ضوحلا تْفَشَتو رطَخلا بدنلاو اهب َرْطاَخ هسْفن لجولاو

 ضاغ ءاملاو اهتودن نبهن انوشن ضرالا تقشُتو تام تبقذأ 0

 ءىشلا تّْلَِجَنو نبللا ةوغ ىو ةفاشنلا كتيطعا كتفشناو

 ةهكتمو كلذك اهفافخأو اهرفاوك ةراجحلا ةياحلاو هتيمر الكت

 ميدالا نشط جمرلو احنا اضذلو لحفلاو لجل لحمل



0 

 اة

 كرواجو كيغلب رصبلاو ةرخ هريخغو جمولاو اهب رهم اًذاَقَت رومألا

 لجرلا لعتو ٍهانَقِرَحو عطسو ىف تيشم م عترواج ميقلاو

 تلاعج اهريغو مدقلاو فيسل او خباحلا تلح لاعنلا سبل ل

 ىلا عفتري لو هيلجر رعامأب صايبلا طاحا سوقلا قعنأو الْعَت اهل
 5 ءىشلاو ةتايوذ و هنقرف ا ءىبشلا تيفسفتو ميدختلا عضو

 مدقلا نع يسولاو هقتذ هبلضم مكللا رئاطلاو » هرابغ ريطيلا ناكر

 رامثلو اهقَحَس ضرالا رفاشلو هيو طقسأ ةبادلا بْنجو هلازأ رجخلاب

 جير تَقسْنأو عرسأ ىئلملاو هيف مّكقمِب لكا ريعبلاو رثأث: ضغ
 اغمست همر ةيرابلا انكم بارتلا تنقاسو 2 قتلا

5 35-5 

 اصاشن يباكسشلا 0 اهريَت نسف ةلخنلا 5 ِبَِقَد

 ىسلاو هيلع ثعفترا .ىا تزشن. لثم اهجوز ىلع ىلع ةأرملاو هءام

 نيا ةسم سرت نسل بيتا
 هيلع هتفطع بارعالا ىفو هيلا هتيبض هيغب اقسن ءىشلا نتقسنو

 15 اتبنا موكلاو ريعشلاو اهِبَلَق نيجرخا ةليسفلا كتيخبسناو يلا 0010

 ظعْنأو ةنم الب كح اًضْعنو اظوعُت ركذلا ظعتو عطقلا دعب
 ناكملاو راغ ابهضن ءاملا بضتو اهثوهش تبلغ ةأرماو رشتنا لجرلا

 باغ ربخلو دعب ءىشلاو اهرثأ لتنشا ٌباودلا روهط ىف ربحلاو كعب

 زو -تاتوصف اهرتوب اهتعرق اذا تمَصِبْنَأ لثم سوفلا تبصُناو

 هو ةقرهتو.... هممت دوكوملا ترجو بهذ اضياو رضح اراك. ىشلا

 لسنو هتيرج ا مدلاو هتعسو ءىشلاو حرجلا توهنأو منرجحز رك

 تيلستو ةيف ةنغل لسْنأو هدلو .كلاولاو هوطنخ براقو عربا دست

 ردنو هطقسأ بو رامخلد لسناو هتطقسا كلولاو ريثك كلوب ةقانلا



 ب 0

 الزر

 قرع 00 عقاد ءىشلا نعو 0 لينلابو تشّشر اًكضَن

0 

 000 ديط وا ءام هتللب اًضضن ء ىشلا نّكضتو لا غلبا
 -م2 و5

 اَضنَت ءىشلا 0 ابطر لبتسلا :«بذذ راسم جحضنأو عرولا

 عمس ءىشلاو اهنينج دينج اهتئيتج *هأنيكلا تضقنأو دهماكدا لعيب 555

 هعباصأبو هكندح ىف هدب تودص هناسلب لجرلاو لف وهو هضيقن

 ثينو عئاض اًموج ةريغو تابنلا مَنِ, اهامد رعملابو كلذك

 ءىبشنلا تدصضفنو علقا وطم ا مكن ةععنام ءىشلا نع لجرلاو

 اهبياغم كعبتت ضرالاو َبَكْذَيِل هتكرح [كطتم ف اهكب كلَع امم

 ةبادلا نع لونو مثداز ىف ميقلا ضفنأو هتكرح ناسنالا ىّمَحلاو

 عتتولاو ميقلابو 0 00 لات ىلا لاح نعو ىلاعلا 0

 ,.ةريحشلا كلرثأو ىكمب اوناك اذا الا .نيلران م لاقي ال مدل

 ان زفر هلت تيكا .فيصلاو شضيجلاو افرق ىا'اهلوت رشك

 ةللابو ةللاو اهتبلط اًناَدِّشنو ةدشن ةّلاصلا تدشن. عحلصي

 رى لجرلاو هنايور رعشلاو هيف ع ةلاضلا تدشنأو افاكسم هب كتركذ

 كد تع: قاعضو اججاننو الكسيت' ليسا يمساكتوا 1 قف هللاب

 اهْنَحقْلأ َباحسلا ٌيِيرلاو تذلو اضياو اهُلُمَح رهظ 4 تجتنَأو

 جتقت نوجرعلا ضمْنَأو ءابوقلاك ءاد نم رشف اًضونذ كلل ضتتو

 يؤخ اًلوصت 9ىش لكو رفاثلو باضنلو هبارق نم فيسلا لصنو

 الصت اههيف تدلعج مهسلاو جمرلاو تبت ىمرملا ىف هريغو ماسلاو
 اهكوش وهو اهلاصن تجرخ ىمهبلاو امهلاصن نعَوَت امهتلصُنَأو
 ىف لكْنولا ”ىيبعا نا ع الضتا هيف تلعج عسلا تلصتأو ندخل



 لا

 - 4 د3 نمد ب 0( 7 5 5 0 ِِ

 فو رصتي ال تلو #لكسن نأ هلأ هنفرع لد ض تركناو ءىشسلا تركذو

 كام 520 تيقن اطبغبن نلف نم تيتو لاعفالا ف ررصتت

 راس 9 56 2 يدثنلا نس لعف ىلعو 2 بركلا نم ف رع

 وهو الاوت ءاطعا هلاتاو لون هلاثو ..ءاضأ راثأو اراّين ءىشلا ران لعفلا

 كنار اوكن اناشنلا نع دليل توكاذ 5 0 واولابو ( ءاطعلا

 ءايلاو واولابو ؛ طوغت لسجولاو ةقدرج ىكسفن نع بوثلاو قرش

 1 ةنايكتأو ابو اًوكتن هبلا ىرصب توك ةكماد ئكف

 م - م 05 3 8

 10 ةاسنو 0 ا هللا ا لعف ىلع زومهم ا «دءاكنناو هوكاذأ

 20 هت - ع2 .- نع

 ءايلابو «هجكاضنت 0 هتاهنأو | وهن مكللا تاهنو .هرخا هيف اسناو
 6ه- ٍ 55-8

 رمألاو هأونب كعب 0 هتلكأ هتيونأو ونار متنا تمون ىهمال ىف
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 ءىشلا تيمنو 'هنجاح نيبضف لجيلاو كتينب هتردصق هنو ةيون

 *فعاضملا ىنعم فالتخاب ٌلعفأو لعف ؛هتعقر هتيمناو ايمن كيلا

 15 سنأو سبي اسوسن مكاللاو ربخلاو اهفوس حرسا ايسين ل 1 0

 ىتالثلا «سفنلا ةيقب ىهو هسيسن وا هدوهج غلب .ءىشلا

 تيضهن ءىبشلا ىلاو عفترأ ادوهن ءىشلا تهن لعق ىلع يحصلا
 0 ْ نع ,

 شطعلا ىم تعقتو هنآلم ءانالا تدهنأو ءالتمالا براق ضونللو
 كادذ 2 طك 3 2 262

 7-0 35 20 3 نب 2

 و0 ربخي ترعقت امو رقتسا امهيف ايوقن ةيخل باينا ىف مسلاو ماقا
 36ه 2 0 2

 6-0 ضييا ةعاصنو اعوصن نوللا عصنو هب هتعنص رش ليجوألو

 00 ب 52652

 ءاملب تيكضنو ترق لخافلل خقدلاو هل فحصت ل عصناو

15 



0 

 تاب

3 

1 

 جحصلا ىنالثلا *؛لئاسلا ىدنلا وهو ّرَثلا هيف رثك تّرنأو ار

 وفو ةعيقتلا عنص حقت اون رفسلا نم مداقلا عل َنَعَق ىلع
 هتطعس هتعشناو اًعشَن ىبصلا تعَّشَنو همدقمل هعنصي ماعض

 | 1 اما ىقلا ام وفو ريجيلا  عوشتلا لعجي كيبع وباو

 اهصن قاب عصنو .غوشنلا ىف هتغّشُنأو هتغشت كلذكو فلذل

 دعباتو هعفر عقّتأو اعقن هتوصب خراضلا عقنو هب 1 رق عصْنأو

 تيحجانو كلذك هريغ لجيلاو ةيغل هَشَعْنَأو هبج اًشعن هللا هّشعتو

 كتيفونو روهشملا احهجنأو ةغل اًحا احن اهبلاطو ةجامل

 تفْرْثأو ك تنفرنو انام تينفا امهتقونأو اَقِرَن عمدلاو ممبلا

 ا ١١31| تركذذ اهتثوثا اهتوكناو-اَمكت اهتركتو ٠ اهّوأم بهذ

 ا قليلا قهنو  .كطعأ هلقنأو القت هللا هلغنو“ .اهوام لق
 ا

 - ا اود

 ةراضت رضتو رضنف همعنا ع ههجو هللا روضنو اهبظَع اهَدَهْنَأو

 شيرلاو بولا 5 تبنأو اًنابت ُلُقَبلا تبنو اروصنو رضتو

 اهتّيضق اهترجْنأو اًراجن ةجامل تّرحتو طقس لسنأو اًلبست

 هرفتح ىف رهذو دتكلصأ هتلقنأو القت فلا نْلَقَتِو ىف ترجانف

 0000 ل تلبتو البت: لجرلا تلبتو املا :غلب”رهتناو اهم

 ومال و فيرطلا هن لعفو لعف ىلعو ءاهب ىموري لينلا هتيطعأ

 نلعب بوثللاو هناجاَهّنأو انا هناجاهنو 2 مها اجوهنو اَجهَن

 اجت جنو مهن ينجح هتبعنأ ريعبلاو هتقلَخَأ تجكتأو فّلْخأو

 .ليمنو لبجرلا لسمو هجكلاع ءىش نم سقنلاو وبرلا *هالع جنو

 كب هللا َمعَت لع يلعب :ةلبيمتلا  ةلمقلاو مت :لمتأو .اكربتوب الن
 نب نيعإ كنب قا 0 8 ةمعلو اماعَدو اماعذ انيع كيعتو انيع

 اًيماد راص ركنمو رك وهف ركنأو اركنو اركَنو ةراكن رسكنو كبحي



 هناندقو 5 اوفر ليجيلاو هقاقر للتم بوتلا توفرو ةقانلاو

 نيج هاج 52570“ ءاهتأقرأ لثم ةنيفسلا تيقرأو

 ايو ابب تيبرو نالف ىنب ىف توبر ءايلاب لعق ىلع امللسو لعق
 رهبلا هذخا اوبر ليجرلاو عفترأ اري ءىبشلاو هيف تأشن ءابرو

 ف وأ لوف ىف ىدعت ةريغ ىلعو ايولاب لمع ا سقنلاو

 هب ظاحأ 'اَنير ءىشلا ىلنع ةىشلا 5 التعم هنيع ىف ءاَيلابو

 عطقنا ناسنالا نيرو تدع سفنلاو تبلغ *بلقلا ىلع 25

 تّيَعر التعم همال ىف ءايلابو «قيشاوم تكلق ممقنلا نارأو هب
 اهبيغم ترظتنا ميكنلاو هترظتنا ا :نظفدح اًيعر ءىبشلا

 ٠6 تّيقبأ كيلع تيعرأو هظفح هدبع هللاو هتلكا :تابنلا ٌةيشالاو

 ىمسو تعمتسا ءئشلا ىلاو ىقبأ الو. كّيلع كلا" ىكأ لا

 رثك ضرالاو هارت ام اهل تبثأ ةيشاملا هللاو كمالك :ىي هتلعج

 كلذك شوقلا نع وا رجاح وا عسب ءىشلا تيمرو اهّيعر

 نالف ىلع نالفو: هيف تدر ءىستنلا ىف! ءتنيمرأو ةنفلق )0

 15 اضيأ اهنع انا قيس هنقلا اهرهظ نع ةبادلاو هلقم ةمتاشملا

 هتلسرأ ءىشلا تيخراو فقبيض دعب عستا ءاخر شيبعلا ا

 ةقانلاو كلذك عابسلاو اعيسا “2 ىف ةقانلاو .ةيرجت قا نيقلاو

 قب عاطل ريع زوامل ؛ءاخرلا ىف انرص انيخراو اهالص يحلل

 5 رهظ لما تأ 0 منكر رحل كيصلأو

 نونلا فرح
 ِ 7-5 م تع اة

 ضرالا تون فعاضملا كحاو ىنعمب لعفأو لعف ىلع نينلا



٠ 

 5 - لا

 عورأ راض اعور عور ءايلاو واولاب لعف ىلع لتعم او لعف 06

 بجنأ هنسحو هلامجيو عَرْفَأ اَهْوَ :ىشلا عارو هلامجب كعورب

 اقور فورو اهدالوا ترتك لبالا تمعأرأو فرصنا اعير يادلا ىلأو

 0000117 اك نارشلاوب ابَسحا تور ءىسشلا قاروا هئانسا كلاظ
 راص هلثم ضرالا ىلع بارسلاو اقير فيوي توملا دنع هسفنب
 ىلع اماس همال ىف ءايلابو ءدبص هريغو ءاملا ىارأو .ءاملا- ضاخضخك

 ربخآو هظفح ةياور رعشلاو ثيدحمل ىدر لعف ىلع لتعم لاو لعق

 تددش اير لبالا ىلعو مهل ىقتسا َةّيرو اير يلعو هلعالو هب
 ةيرو 5 بارشلاو ءاملا نم تاياورو ءأو 7-00 لابكلا ىو ةيورالا

 هاور ىن انرص انيورأو ىورو اور رطملا -نم ضرالاو اًبانشو م قورو
 لجرولا ىجر التعم واولاب لعف ىلعو اناس لعق ىلع ءايلابو ؛ رظملا

 ؟ 68. توجرو *كلذك كحاضلاو مالللاو دككضو تلك عطقنا اجر

 لق هتفخ اًوجر هتوجرو هنم تسي دض ةاجر هتيجرو ءىشلا

 رمالا تيجرأو هفاخ 3 3 هبر ءاقل وجوب ناك نمق لجو رع هللا
 ىلا اهءاجرا نتيحلصا مَثِب اي 1 امِهْنَأَجَرَأ نختم لعل

 ةبلط ىلع هتيطعا ةوشر هتوشر القعم همال ىف واولابو ءاهيحاوت

 اهيف اهءاشر تّدَحَش ولدلاو اهناصغا تّدتما ةرجشلا تا

 ومألاو هتألم اضياو اليطتسم وأ اريبك رع وكر ضوحلا توكرو

 تْرَخُأت رمالا ىفو هتيقلا كقنع ىف ءىشلا تييكرأو هتيرو كنع

 ىلأو رص ءىشلا ىلأو رظن ءانرو ا رظانلا انرو هترسخا ءىبشلاو
 000 اك ريعبلا اهو ٠ نيب ريظنملا قاسترأو :بْيظ :توصلا

 امف لجرلا تمبتاو هلوب ىلع 08 0-5 نكابلا 00 تدعفترأ
 - هع
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 هتيوق أدر ءانيلا تادرو ةءادر ةىشلا ود, لعفو لعف ىلعو - طل هي 0 تا 2 5-6-2
 < ع
 ةداعف لعش دما ةءتلج ءىشلاو عل در اناذ ا لجو كل تادراو

 امر حدقلا ل لعشو لعف ىلعو ا اعيش 5 وأ اتيدر

3 
 5 5 22 1 ع 7

 3 ََ سام نب هَ ه-ع 2-9

 1 اهمؤل ايدلا قانالو هيلع تفْطَع وبلاو هتمَشف هتبحأ انام
 هءاس 3

 ىأ مكَرف ارب ىتح هتيواد حرمل تمارأو كلذك ءىشل بحم

 بلط ادور نيغو كئارلا دار لعفلا نيع ىف واولاب لتقعملا «ىرب

 ءىبشلا كارو فقر. ىشملا .ىف دورلو. تمتع اهتاراجلا توبه كف لالا

 اًبور نبللا بارو هب كتبلاط هيلع كتدراو تغار. لبالاو هب

 10 نم. ثولت ليجترلاو انج رمأب هكفسل ضرعت لجرلا مدو, ابار راص

 راص رمألاو ةمدر اذ 57 لجيلا بأر أو مونلأ نم وأ 2 بوش

0 

 ةيبشاماو ةهبث لمع وأ ئشعلوبا) اني احور حارو كنت ئل بقر أن

 تربتنننأ اجور ءىشلاو احاور ور عاتي هيلو مهقلأو تيعجر ىشعلاب

 يرعملل لحلو جار قرولاب رطغت رجشلاو اَذَع حض ساو هتكتأر

 ىو تلقا احاو ور مويبلأو نجي سلق ةيكيرأا ا هكلتنم

5 

 عتباصا اكبر ميقلا جيرو حير وهف هكر نيباط اضياو حار وسيف

 هيلا تءعجر اسضياو تام لبجيلا خرا كلذك ريدغلاو * ميرلأ 5

 هنججإ دهديع هللاو دفذأ نم 589-5 جرخأ اضيأاو هيع# لعيب هسفن

 جرد هيلا 0 مق 0 ىلعوا ةقلتتك 5 نمو ةخحارلا

 5 مح

 هاملا ابييف عقنتسا سولو ىداولا ضأرأو صضايرلا دبذ تراص ناكملا

 نيالا ىلع ىيللا بص  اضيأو هني دعب هءانالا ىف ىقبا ليجولاو

 ماسلا نم ءايلاو واولابو «ضرالا ىلا هاقلف نبللا برش هلقتا اضياو



1.6 
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 دنلطأ بوتلا نم . * ليدلا نعاث 50 5 :. ةييقوتمب ىأ هولقرو

 هد هع

 تفدرأو كل اند لاقيو كعبت ةفاذر , كفدرو ءىشلا كل فدو

 دنلعج ءىيشنلاو «لعد هناتعب نر دبس دس ليسرلاو شيكلاب شيكالا

 ضرالا تممحرو فداري معألاو ةغل فيدرلا َلَمَح ةّيادلاو كفذر

 لو .ةدماعر ترثك عيبرلا صرأو ةئيللا راطمالا كي اماعر تيل
 ةمخر هتمخرو جنني ف ةماكر ةيراخل مدلك مخ يعفو لعق

| . 00 9 
- 

- 
 اهنهسوور اعنصنبا ةمخر يا سبفلاو هي هنامحر

2-6 1 

 ةفغاخ, شيبعلا غفرو هتنضح اهضْيِب ضيب تاذ لك تسيخرأو

 ناسنالاو اهفافر' نعستا اغفر اهريغو ةقانلا نسقفرو بصخا

 ةعسلا ةيغافرلاو عشيع عسوت ميقلا غفراو همس ىطاب ىكتشا
 عسنا اضياو كنشا اضياو هبرش وأ هلكا ٌقتشا اًبْعرو ةيانعَو .هبكوو

 مدفعا هييشلا تبغرو ٠ ةبالص دعب تمد ضرالاو هقلخو هسيأر
 0 6 كت 0-6
 لع رشك لجيلا بغرأ ءرأو هَضرَأ 0 ءىشلا ىنسعو ةتيبحأو :يلط

 هركي ام ليجولاو هنايبشع اقر ء ءىشلا تقر لسعفو لعق ىل-عو

 هوركملاب نها اَقَهَ (قعرو ةولصلا ىف اهنم توند ةآبقلاو هبنشنغ 5

 ةالصلاو هتلجعأ اضياو اًبعَص ارما هتفلك اضيأو هتكردا هتققْرأو
 دتقعر نارعالا يبل كورد انم اند اَنقعرأو اند ليللا فققرأو اهتزخا
 هتحلصأ اقر بوثلا تقر لعق ىلع زومهملا ءهتقحل ىنعع هتقفرأو

 عم
 تأ نكسف تنكس ليجرلاو نينبلاو ءافرلاب هل توعد سورعلاو

 تأبرو تاج ءىشلا ىلاو ملصت ثيح اهاقرم ىلا اهيوقلا ةنيفسلا 0
 اذه نع كب ير ناو هنم ةعياطلا ةئيبرلاو عسا ابر 0

0-8 

 ةقزرمو ةغل كناشزرو زر كتازرو فيشا نالف ىلأ ا كعَفرَأ ى

 «تحنسأو تْيَعََأ ىا تّيزرا لثم ءىشلا ىلا تورو ةبيص« كتبصأ

02 



 اع

 كحمدضر 0 دعو ىريعبب تمارا 0 لدتعا ةقاَشو ع ىسشلا 0. رو نم 2 0 < ك1

 كر * تذدحا رظنلا تقشرأو ةفيحصلا ىف هب توص مكقلابو هب؟ 61

 00 رهعبلاو لصنتقا ومالاو سلا قو 55 اقف ملا 957
5-2-2 

 ىلإ كسب هللا ففرو هغسر ىلا هقنع هب 50 لبح وىسهو اقرب

 تيلدرو. «تعينملا وطوا يقفاولا قرع ققْفرأو اًقيفر كب ناك

 العف لعف لجرلا لَكَ لقس ةلاذر لك لوذرم بو 3 مولا

 ءىشلاو ةيراخل تبطرو ةبطرلا اهتمعطا ابطر ةبادلا تبطرو الدر
 < .-د هد عج هع 9503 - 20

 تاذ تراسص ضرالاو ابطر راسص وسبلا بطرأو تدصخر ةيوطر

 اذا

 اهقو لالا .تبهقوو : هنيف.:اوراص وأ 07 موقلاو تابنلا بطر

 10 شيعلا فرو عشيع ىف اوعسوت موقلاو ميسي لك عملا تاذرو اًقوفرو

 عابابكر هلا تدرو ل هفرأو ةعسلا ةيفاقلاو عسقا ةفاقر

 ةصاخر 0 ندبلا صخر لعق ىلعو ؛مه اقوهقرأو تءاش 5

 نتصخرأو اَلَغ ىض اًصخر رعسلاو اعان ىأ اضخر راص ةصوخزو

 ةلاذر ءىشلا َلَدرَو ةدشلا ليق 2و ةصخرلا 6-0 رمألا ىف كل
 هم 60 م اَكَت هه --

 15 متعلت اكتر حفر لعق كور الذ العف لع - لذرأو لفس

 بابلا دا تبت ا عنم هيلع جقرَأو قلغتسا . مالو همالك ىف

 تااسحا

 ةياحلا .تمصف,و 000 اًبيط نالف نتي تح ورأو ىنحير مق
 الل "2

 20 اضيأو لمي لعل «لفرت صارم عىل 0 ءانبلا تضف أو صقر

 دكشنأو اجرك تينب

 انتفاء ايطيلح را
 لجرلا ميقلا لَقرَو لمحت لك ىنفو هتسْيل ىف ىرخ 15



 ا.

 طخ ةيلعابخل ىف تعبر مئاح نب دع لقول ةةهينع ارا

 0 كلل لكو ناكملا قو كيلا هتاعفر ركاشملو مالسالا ىف

 ع ةيبشاملاو لبالاو تاقاط عبرأ هتلعج ايمو ةرترلاو: لسيكلاو

 لكلا كننك لامملا' ىف - لجنرلاو تايرتتو تءاش فيك نسلكا اهوبرو

 م دكسفن ىلع عبرأو تفقك هنعو تقر هبو * نْفَطَع ءاشلا 6

 نيعستلا ىلا نقعلا رئاس كلذكو هتعرف نيقالثو ةَعّسَت اوناكو

 ناسنالاو اهعمبر ص هك اضياو عيبرلا“ ق١ ورطم موقلاو 0 تعيرو

 3 6 هتيعابر ىَقْلَأ ةبادلاو عيبرلا ىف انرص انُعِيرو هُدَق طسوت

 انلاو نويعبر اكيلوو. ةيايش مق لَو لكلا د ليفت ١

 5 تاذ تمناك ضرالاو 1 لوا ىف لوما وفو ع اهعبذ

 0 9 وهو عبارلا قف ىا عباور هلسبا 00 لجولاو
 هتبقر تبرضص ابكر ناسنالا 0 ا هلبا وأ ايلاو ةعبرأ

8 2 

 لقو ا تام نأ بقرملا د عجرت ةبه فو 0 0

 و ماعطلا 0 ةمالعب هتملع ب , *ىشلا 84-0 دنع 0 15

 3 ءنك تا

 ضرالا تلبراو همح رتك ةلابر 0 لبر اورثك 3 اتبخ

 توملا 2َلمرو اظيقلا ىف هسبي دعب رضكي ام وهو لبرلا تتبنأ

0 - 

5 

 06 يللا اقم د 00 تعرضا نبل تاذ ٍِط 0 20

 2 ءعهآك 510 2 باك - < هد

 مهقلا َفَمْرَو ىكقلا اهعجوا اًدمر نيعلا تّدمرو هتاما اًكم

 هد نر ه0

 وشو هتامكأ انصر نول تنصر للعَتو 0 ا « تيقبأ

 ب

 هتيكحاأ ءيشلا َتيضْرَأَو هتايت ىقشا ةئاصر ءىشلاو لقعلا

3 



 أ.ه

 ةجيوزلا فاقع ناتمال وقس دنع اًمتو ٍفقَع وا ةجاح راكذتسال
535 12 

 اهتشفرأو هتكر ش ءىشلاو ىعرلا َّى نفرق ااضِقر ل تدضفرو

 فمرأو هيلا رظنلا تيعبذأ اًقمر ءىشلا تقمرو . عار الب اهتلسرا

 لوا ىشم راوكلا حشرو فقمرلا الل هنم كردي رم شيعلا

 1 ا لاس قرعلأو ةراججحكلا نيب نم ءككاون هيفا عم ديم
 0ع 2 5 48-3 ا مح

 تا هل 3 2 كا ا رصش 2 ه5

 سمر راثألا بارتلاب تبطغ جيولاو هرضس ربخكلاو هافيخا مالالاو

 قس هتمظع ابجر ع - تيبجرو اريك ىتأ اسمر هل لعج تريلا

 10 الهم هل لوغت نأ هيبجرت لف مك دنع ىب ىو شاو نا زع اهف
 ترص اكو هتك لعقو لعق ىلعو «بَجَر رهش ى انرص انْمَجْرَأو هاد وع
 ّلجولاو اًيوكر <ىشلاو ةبادلا بكرو هتبكر تيبرض اسضياو ىتّمكرب

 ريعبلاو هانبكر 5000 لجلاوب ديلق نيكو كد هلعف جبق 5

 الجت هيلجرو بكري نا هل نا ردهملا بكرا كلتا 03
 15 كّئاصلاو اهلجوب اهنقلع ةةاشلاو افي 3 مهسبلاو هلج ص تبدرض

 نود لسرتسا الجر ' رعشلا لجو ةلابلل يلح عقوأ فلا

 ةاشلاو ا

 كنلجراو هداج كيظع ابضداو الجار ىف

 ىيبحا نضتبا نيرقلاو طبسل نا 0

 . معتق ةلجر ليجيلاو هلقم

 ءاش ىتم عيضري هنكرت هريغو دولا الجار كيتكرست

 90 دعرلاو برطضا ءىشلاو تلون اًناقجرو اًقِجر ضرالا تقجرو

 نينجب رقتسي مل ككلذك ناسنالا بجو كلذك كك

 ف ال ٌرشلل ىف هي عرش ربل" ءيسشلب فس 0000
 خلارما عبر تذخا اضياو مضعبار ترص اعبر ميقلا تحمرو ريخلا

4 



 زى

 توص ىا د هل ناك *ىشلاو ليبجولاو هنفد وا نيفدملا لاملا

 ةأرملاو هيف داع هموبق ىف ككاو رمأ نعو رفس . نم ٍ اعوجر 0

 قالو .ترفلا اعاجر ةقانلاو عجار ىهف اهجوز تومب اهلقأ ىلا

 ادانلا ثرعج و ةوسبيسغ ىلآ رفس نم بارزلاو نييبتسي نأ لبق

 | الحا ناسنالاو عوجرم هل ناك متناول ره يحي 7

 كثلق لجرلاو الذ بارتلا وهو ماخلاب فصل هفنا مهو يحل

 هر نسا الغر 5 عضار للك لاك هتك هتمَأو امُعَر هل

 ”0000 مرسلا ومو لغبلا _تتبنا ضرالا تلو ةلِجعب
 اا انا ةأرملاو مدار ىنف معلا لمرأو_عرسأ المر ريل

 اًيوقر ءىشلاو ةعيابم ىلع ىنم هتذخا انقر ءىشلا كتنق و 10

 دشناو الرف ريعبلاو لجرلاو
 1 قعر بخ نسجل قاما

 نمسسلا 1010000 ناي ذيك :

 ىفو هاّيا هتنيض اًرِبق تيملاو هنقرتل هكتيطعأ ءىشلا كتنقأو

 ِهَحّلِم لجولاو اهيف تْيَلاَع ةعلسلاب» انشر اهيف تلعج ةرطاخملا 1

 تلعج امزر ءىشلاو ءايعا مقا امأزرو امدزر ريعبلا مرو ماب رطخأ
 انينح ءاغر تدغر ةقانلاو توص كعرلا ع ضعب ىلع هضعب

 ا هيلع تمد و تدوس امد امهريغو ةمْلُتلاو بابلا تمذرو

 هل تدّدعأ هل تدصرأو هنبقولت اًدصر ءىشلا تدصرو تنسماق)

 ضرالاو اسناجو ايشام هلع رمالا ىفو عرسأو ىشم اضكر ضكرو 0

 لمحل دير عرسأ رئاطلاو اهتحتسا ةبادلاو هلجرب اهبرص
 هنسكو هنققذ امر فنالاو ءىشلا تمترو اهذنو برطضا ن0 هل

 00 دل دع لج م ا ا ىسشلا ىلع ل.جولاو



 ازرع

 2 اع

 نيع ىف ءايلاب لتعملا «ةميثرلا قو ضماح ىلع ابيلح هتبلح هنآقرأو

 هرب < ىشلا حأرو يك ىنفوخ ىنبارأو ا ا ىسشلا بأ لعفلا

 عارأو اًعير © 0 0 عارو 2 ا -5- اكير محاربو

 اهيلع كاز ى مرو امر عسل ىلع ع همال ىف ءايلابو ؛ دأز
 0 7 هع 2952 ا

 معو

2 

 لب ى واواابو ردا رو محلا“ اسر“ همال ىق واولابو ءىقك اهتلعج اهتيعراو ايعر ةيئاقلا
 ن5 5

 فنالئخاب لف للعف ىلع فعاضملا «تابكت 0 سرأو 7 ةريغو

 يا

 اميمر راص 2 هر مظعلاو تكتم امر ءىشلاو رمألا تمر ىنعم

 وس هغخمو يي ها تاينلا ةاشسلاو عطقنا نيف

 28 2 مدع 3
 10 وه, 3 ديف راص مظعلاو هوباف ءىسشنل أوننكس ميقلا مرأو نا

 ىبصلا تبدرو بدكلا نم اميمر ل اهو كابتن راص ضرالاو ملا 2 58

 ٌبرلاب قردلاو بت كتدهعت كدتع ةخوعتلاو 5 وبغص لكو

 اهتّلَصو ابار محولاو كلذك رمالو امهب امهتحلصا ريغلاب تل
 ةبرلا تتدبنا .ضرالاو ماَقَأ ناكفلابو ماد“ قشلاوأ نل دكنلا برو

 15 ءىشنلا رو 0 ءىشنلاب ع ىشلاو كيهعلا بايرلاو عتدعاع مقلاو

 2 ن سى

 لبجيلا ورأو هتمحر يشل ادبع راص اقر لجرلاو اقيقر راص قر

 درو تقلط 8 4 تدر ا ا 3 «ىشلا تددرو هلام لق

 رو تع أ اك نك ل ترو اظبف يت ا

 هقنع ىف ٌّلغلاو هبلغ قلو لق عيا ةيملغم ' هلك 3

 90 ءاهسلا تكرأو عرسأ اكينكر كرو اهايا ةمزلا اكر هنيميو

 قون رشا نصرأو هقدو هرسك انضر يلا ضرو اًضاا 000

 ّلعت ىلع محصلا ىقالثلا «ضمحو رْثَخ ىبللاو بهذ ضرالا
 60 هع

 وهو اًراكر دَجو لجنلا ركرأو ضرالا ىف هنيثأ وكر ءىشلا "تزكر



 كر

 هد تكاد

 متقفرو حشرأو اًكشر اقع حشرو كلذك هفلخ ىلا كيلاو ذغل
 َِ ه ءهع >2 ا 000 105

 مر كلذك رجشملو اهتصهرأو اصق ر ةبادلا تقر هتعفت هتقفرأو اقذ

 وو اظعر هل تلعج هتظعرأو اشعر سلا 0 عرو تكرح

 7-1 هن نع 22 68 وه 2ََح
 هتققر ةهتفعرأو افهر 2 رملا تفحتو سلا 6 ملا محول

 ةغل كتعجرأو اهو ءرشلا نع كتف اضيا كلذكو
 دكا 6

 نللا «تنضرم 3 تدضمرف ىنقر حأ ىنَصُمْرَأو اضمر و مالا تيل 5

10 

 اًَدَقَو كرو ىدنهما اًذاشرو ني كشف هاذه فقرأو ادّشر

 اهتسبح اهتّنَجْنَأو انجر ةخبشاملاو ةبادلا تنجرو ىوسغ كدنض

 [نكاكرأو اجوكر ءىشنلا 6 1 تم_ماقا 2 5 جرف

9 505-- 
 نوقولاب ةيضخ هنقرأو انقر هذي أ عش 55 تلمو تدنننسا

2 0 

 رق [ماعر لبس تبعرأو 5 ةاشلا نتسمَعرو ءانحلا وهو
 2 د به © ع س و 21 هك 6 د خ0

 ةيطعلا كىفرلاو هتنعا هتدفرأو معالا اذفر هتدفرو اهطاخم
 55 0 4 هن -هآأعع 2 5 2 © 2 2 ع0 ء نه <

 6 7 حيلا رش عر ليعف ىلعو « هتكذرأو الذر 2ىششلا تنلذرو

 ةقادرو افدر ءىشلا تقدرو انبج دعرأ للجولاو تدعرأ تشعرأو

 كثفرو اعيمج ايهيف هتقدرأو هفلخ تابكر اضياو هذعب تّدج

 ادمر مدقلا لامرو شحخحفاأ اسضيأو ءاسنلا ىشف ثفرأو اقفر 5 |
 و7

 '.ناسنالا ىدر *ّلعَق ىلع رلاسلا نم همال ىف ءايلابو ءاونام اودع

 بحر لصحاو لعق ىف لع ذي ديجي ميو هلقتا 2
- - 

 ا 3 5 32 7 ىلعو ا 5 قا ةداَعر كرو

 لجول عير ّلعف ىلعو ءبارتلا وهو لَ ماسغرلاب فصل مغرأو
 د # 2008 2 20ه 5”3ي2 5 - هء
 ترطُمأ تمهترأو امهر ضرألا تمشرو اعبر عبولا ىيح مح عبر

 5 اثر نبللا تأتر لعف ىلع زومهملا ءر اًطْمْألا نم ةنيللا كو ماعرلاب َّث



٠. 

 لصرلا ىول اوغلب موقلاو ترشَأ بوثلاو فكلاب» كلذك هلقأب .برثملو
 © اًبطرو اسيا ايل اص* لقبلاو عطقنم وهو

 ءاولا فرح

 ما اجلا 0 0 ارا تعم َنعتاوا لكت لش 05
 - 2 هد

 اد اا 03 2

 لخخالا تيفو ملل ثراو ةتاتر ءىبشلا ثرو هلقم ةنعطلاو
 1 2 هر 50 .

 هتلمرأو المر ريضشللا ١ ن ا 0 ىلع جيحصلا ى دالخلا «:كلذك

 سار ١ لس هلق« هدر. ةسكواو اسكر ودعلا هللا | سكرو هدكاست
 5 كح قدي 2ع 2

 10 تماغرو تجمهر خلد يقشر انواع 3 00 تنقتن ب 0 ةيوش

 هه 0

 اهن اغ ابا روكلا ىدتل 0 حدر لك اهقفصت ا

23 53 

 2و 0 ىف ةحدرب هعسلو 2 اخد ءانبشل تاحذرو

 هنمو اهتره اهتصعراو اصعب ةركشلا ميرا تصعرو ةقشلا

 1 أادعر ءامسلا تدلعرو ه«.ةنعط 0 ا ةيشلا صاعترأ

 2ع هد 2 ا 20 هع

 اعبر ىمحلا هيلع تععبروو ددهت اذا هلثم لجرلاو تدعرأو
 هدهد 0 < هنأع 4 تدق

 اتنغر هتغرو هنعط هلعرأو العر 6 اعبر 5-5 تعبرأو

 - هامل 2
 هناكنا تفسرو تثور 0 هدعَصرَأ اهدلو 0 كا هلم هتغرأو

2 

 لَقَرأو الف هيشم ىف لفرو يسرا هيلع تلج 507 انسر

 20 0 - عييت 3 ف 3 0 و لاتخت 3 2 ىشمو ردخكبت

 فر 7 اموذر 0 5 تالنما 6 *!ءاماخر 2 تس ميجا 155.
 5 2 ند >1

 تددعا هددصرأو اًدصر وشل و 0 هتاكضرو اهتألم اهتمذرأو
 - هع 2 ن ع

 تعجرأو افورعم انعمجلا ةريبغو م سلاو مالللا هنعجرو هل
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 رظن ةحول ءىشلا 0 احا رك لجيلاو ريغ اًحول اهريغو

 هرذح هنمو كسب 7 ع ىنشلاب ح اأو رهظ ل ءىشلاو ةرظن هبلا

 لجيلا كيفلو لذلت الو 0 00 حالو هنأ كفَد ىفحابو

 هنيع ىف واولاو ءايلإبو ؛هيلع مالي ام لعف لجرلا ماو هتديح ّدض
 ا نشلاما ء ىشلاو ا هحلصا :اًطيَلو اًطوق ضولل طال لتعم

 000 ازا اطول ءىشلاب ءىشلاو بلقلاب ٌبنحلا' ظاقو هب

 , ءىشلا ىال هدّيع ىف ءايلو ءهيلا هبَسَت هيبأب كلولا طالأو*
 اهجوز كنع ةأملا نيقال ام هنمو هب قصت َةَقاَّيلو ' اقيَل ءىشلاب

 اللا || اهي كبي ) فيسلاو 57 ىف اعيش ىلا اج

 اهل واولاب لعف ىلع لقعملاو همال ىف ءايلاب ماسلا نم ّلعذ ىلعو

 تّيْلَو هنع تلفغ اَنايْهل هنمو ءئشل | نع تييهلو بعل اوهل

 ىَهْللا تيطعا اضياو اهمف كو اهتوهُل ىف ماعطلا تيقلا ىحرلا

 بوتلاو ةيقلو ءاهثل ىهف اهلبق قرع رك ةأرملاو هيلع ىدنلا عوقوب

 آب انقتلا ارثك تابنلاو رجخشلا قط ىّرعلا نم لعن
 3 دكشناو ءاوس ثّدال لبقم اضيا دهريغبو

 ىربعلاو ءاشألا هب ثال

 ىلع ءايلابو ؛9ام اهنم رطقي ن دل اا ار ةرجاشلا كدلأو

 ول لجرلا ىول همال ىف َلَعَك ىلع لقعملاو راسلا نم لعق

 وبما ايل هئىشلاو هتميصخو هلُكب ٌنتشا اضياو هنطب هعجو

 ىو ةئرختا اعيش ةأرملاو هتلتق ايل ءىشلاو كيلاو لبخل 32
 ةتلطم  اًناَيَلِو ايل نيدلو مهجو ريغ لاعبا ركن دك ةئيوللا
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 هبيقت ام كل “تلق ااًنكَل كل ىنكلو أطخل اهضيإو ددخلل للا
 كتئحلاو نحل وهف انطق راص ان نحلو كيغ ىلع ىقخيو ىع
 فصل ضرالاب قِبَل .' ىنع هتمهفف دكتمهفأ ىنع هتنكلف .ءىشلا

 نم رتكا اَذَبَل بالا تّدبلو هب اوفاطأو دومزل لجرلاب مقلاو اهب
 ا ىرسبلاو :*ىشلا عملو! ماتا :ناكفلاب اتيباو ابينكفا ١١

 هيب كبهت ا متلي كعملاو اناولأ_ىولطء احلا َعمَلو 58

 ؛«شيشملل ضيبا نم عمل اهيف راص ضرألاو اهلمَح نابتسا ةقانلاو

 اناَيْقْنِو ةقل ءىشلا تيقل ءايلاب ماسلا نم لعفو َلعَذ ىلعو
 20 وقل هتباصا وقل لجيلا ىقلو هنلبقتسا 1ّىَكِبو ' هققداص

 10 هفذق بولقلا ىف ءىشلا هللاو تعمست عهسلاو هتحرط ةىشلا

 ءىشلاب تيغلو ناسنالا ىلع باسلو لئاسملاو هلوسنأ * نارقلاو «.

 ١ دشيأو هيرش ترتقأ كلل 01 7
 باكرلا يغب ىَعْلَت الف

 ىلع زومهملا ءباسللو مالللا ىف ليتسم .هتطقسأ ءىشلا تَيَعْلاو

 15 نع باحسلا مِيرلاو هتطشك ّاَقَل مظعلا نم محللا تأقل َنَعَف

 كىتاقلاو , هقرشق  توعلاو .كلخك ,ضرالا هلو ىع با

 هتعضرأ ابل اهدلو ةاشلا تابلو ءاقولا نص وهو ءافللا كتيطعا

 أبل هل راص مهقلا بلو هتبلح اضياو هأّيا ةتمعطا ميقلاو ًايللا

 مهسلا تيمأل ”لعقو لعق ىلع «أبللا هعضرتل هتدنل ا.

 90 رجلاو ىرخالا نطب ىلا ةّذقلا رهظ وهو اًمول ةشير تلعج امل

 0 فقنتقلا ميسقلا نيبو هتددش ءىث لكو عدصلاو ءاوىدلاب

 ميل 0 قا مالو هبَسَنو هقلخ ىف وندو لخب اول ل

 عل نزكلا_ محال . لعفلا' نيج ىف واولاب لتعلا م 5 وأ
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 2 #0 انهيت :كتاناو :نككلا ل عورسفلا
0 

 درك كشلاو .ترمسا ' ئَمَل ةفشلا تمل . امقرينكو باكسلاو
 اًمْهَل ءىشلا تمهلو هب بهذ ا نق نملك ضلاو ندلط

 امهل هقثو رْكّشلاو ريل هللا هبه شيجلل مهلا هنمو هتئاتبا 5

 ٌةَبعَل لمع بعلو فختسا رمالاو نيدلا ىفو حرم اًبعل بعلو

 بابسلا دنع هتكسا َرَحَحلا همقلاو هعلتبا اَمُقَل ماعطلا متلو

 ميقلا بحل بحل رمق ييولَص نيش ايكلإ سيل بجو

 نبللا عقيقس اَنْبَل موقلا سنبل ّلعَقو ّلعفو َلَعَف ىلعو ءاوحاص

 بلو ركسلاك نبللا .بوش نم عباصا اونبلو تمقأ اًنوبَل ناكملابو دم

 نبللا ئهتشا انبَن 7 داسولا نم هقنع نيكي ان نامل

 ١ ال لرش ةفانلاو نيك مل راص مقلا نو كَ للا
 لعف ديك ؛اننبل- هل تعج ميقلاو نب اهل راص ةاشلاو اهعرص

 ءيشلا فط و عب 0 اًفْطْنو اقطل هدابعل هللا افطل للعفو

 :ه.لكفلا بيضقو *كتمكأو كتتررب كْنْقَطْلو ءافنألا نع رصق ةقاطل 1

 تممكل لعقو لعقو لعق ىلعو «ةبادلاو ةقانلا ءايخ هلخدا

 اا للا تدخلا ةجشلاو .محللا نم هيلع ام 'تنلكا'مظعلا
 000 1 2-00 2 ل 0 ل 0 :زماكت َ 7

 اهنم 0 1 ف ُبِرَِم هتيعطأ :ئصللاب 500 1 20

 راك رطل ددئتق قجرلو انتخاب ةيدستلا دعب يقلل جالا
 لجرلاو هبس كن نتحكبأ نالف ضرعو تفقو ءىشلا دنعو ماأو
0 

 2< © م -

 انكل نحل ليعقو لف لحي 2 مكللا هتعطا رقصلاو موقلاب هنقصلا
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 اَذَحَل كلو موصل ا ةدالملا ىف هتياغ اضيأاو ع ا 1

 :تكداض يوكو برت ىيدقلا ةممصقلا ريسعلا قو لا ١

 كنسلو  هتلطم"اصياو : ةموصألا انما ةليلع كك ا
 ع اخ ع 5-00 3 -- 8 0

 اهتابن ىف راص صرألا تيسلأو اهعاوقاب هتلوانت اسل تابنلا مئاهبلا

 هنع فرصني رم ةجاكلو اجاكَل ء هلا [١ لو ا 0

 محصلا ىئالثلا نمو «ةجكللا ىو عتارصا تععفترا ميهقلا جلو
5 5-5-0-7 

 لكسفأ ايت ميقلا ىلعو خغل بغلو ىهعأ ايم بغل لعف ىلع

 وهو رهظ ىلا رهظ وأ ىطب ىلا نىطب بهو باْغُللاب مشار مهسلاو
 2- 53 - هع 4 ع عد 1 4

 9 0- تاع 5 02-2 اح 2362-2 3

 ربعبلا 3 جلا خلكسملا ىف يح هتيطغ افكت 1

 نه م

 اهجرف ةأرملا دش ب 0 انسه 3 هب تطقلو فورعم

 انضياو ةيلع كيدي تيرجأ اسمن ءئيشلا تبسولو 0000

 ةأرلاو سمتلي ام ىلع ةتنعأ لجرلا تبسملاوأاهتيشك (10)

 ترصق هب تهل :تعفح ليل هكلايلا ( يسن نم نكما ةىشلاو

 مل اًمعَل ربخلابو هماغلب ىمر اًمَعَل ريعبلا مخل لعف ىلعو «هب

 قوصلا *دوذلا سنو هنُطَلَخ ىووازلاو بهذلا نيمكلاو 230

 سسك ف م هموق لجيلاو هلكأ اسخن رحشلاو كابنلا كارللو

 هعبي ملف عجاش ةَكايل تيلو هل رهطي ءىش لك لكا عاجشلا

 هتمزل اجهل ءىشلاب نّجهلو ىلعتسا رجشلا َتَيْلو ةىش
 بهو هلاصف تحن لجرلا ٍمِهْلاو كلذك هما عرضب ٌليصفلاو

 8 اهل راص ىتح اهتدقوا رانلا 555 و شطع ا اهب

 احاقل ةقانلا تحف تكاقلو هير ف رابغلا رك سيرفلاو 2 كنار

18 

 نا

15 

20 



 ثاب

44 

 احابلو احول اهريغو بيشلاو قوبلا زرار لعفلا نيتع كب ءاولا

 0007 0 ءابلاو واول * :كلذك راذكي قيزطلاو هي فاطا ذالأو

 «( حصقن هقح اضيأو هتالاو هقربص اضيأو دسيدح ا انتول لتنال

 ىخغل لعف ىلع ءايلاو .واولاب لتعم لاو للعف ىلع رااسلا نم ءايلابو

 نيبميلا ىفو امهيف ىغلاو أطخأ اغَّلو اوغَل اَعّلو اغل مالللاو لجبلا

 || ؛دشلاو متقلاب اوغلاو .هيف اًوَعْنو انهب رق, اهدكوي د

 ىف تقالف اهتقيل ملصا اهقالاو اَقِيَل ةاودلا قال هنيع ىف
5 

 ا آذآ رمالاو عب نادتسا هي صالأو اصايل ءيشلاب صالو

 000 لإ ارض ىبصلا ترخل اًلّتغم هنمال ئف ءايلاو

 ىنلطم نايل 58 ىقح ىنابل 9 همال ىف ءايلابو ؛ هتادعس هنايكْلأو

 هتقرص اهبنذب توّلأو ايل اهبنذ ةخقانلا توُلو كب بهذ كف ىو

 000 اداب لعفأو لجت لع كعاضملا ءاهيبناج_ لقحا لع

 اا 3 ايلكأ ىنع ةيقللاو .ةبيتكلاو هتعمج امل ءىشلا تفمل

 هلو نم مَمَل تاذ هنزل (نيح :نونحلا ويقو) مهللا ' هماضإ لكلا

 ددردح رهدلا ثدارح نم ةلزانلا» هراز لجرلاب» هباصا بنذلاب

 هنه رثكا ماعطلاو هتعمج اغَل كيغو بيتلا تفقلو. برق ءىشلاو

 فلو هتامكاب ععمج برخل ىف لاجرلاو هفينص نم طيلخت عم

 ىف بيع وهو هيذضف محن رثك اضياو همالك برطضا اًهَقْل ناسنالا
 هحانج تحت هلخدا هسأر رئاطلا فلأو ءاسنلا ىف نيعنو لاجرلا

 ىلع جلو نتقصتلا اككل هنيع تكاكلو * هبيت تس لجيلاو 0 9 2 9 ٍٍِ ١

 ةبابلو ابل بلو سرفلا ناكك لمجلاو ماد رطئاو لبقا ءىشلا
 َ 3 2, : نه -نع 0

 2 2 هد هاد 2ه- كح ص

 اذايلو اذول ءىشلاب فالو هتئملاو امول لجرلا تيملو ءاضأ

. 5. 



 31ه

 قيبطلاو سم.دلل زرب ايكاضو اًيكاضو اوحض اًححضو سمشلا
 5 5 5 - هد ِِِ 8 1 د 3

 انيكاضاو راهنلا لوأ نم هلعف كلذ لعغي ىكاضاو رهظ اوكض

 كاولاو . «”تكولا اكلت 3 افانيلص ةغاقانلا ةالصبو ءاحضلا ىف انرص

 ىلع  نيبضأو ةثريغ اوبص ءئشلا رانا تيبتع  التعم هذ

 دك رقظأل هيلع راف اضيأو تمّتكو تكس ءىَشلا

 قر ىوَص قوص لعف ىلدع لتعملاو * لغف ىلع ماسلا نم همال 6 4

 00 : هي مد تكل 1 هد
 ناسنالا ىوضأو كتيلا تِبو ايوضو أايض كيل تييوصوا تكاد

 هم هع

 © بئارغلا ىأ عتارنلا ىف اوكتكنات

 10 مالا فرح

 2ك -- 052

 ءىبشلا ط) فعاضمل دحاو ىنعمب لثعفاو لعف ىلع ماللا
 0 1 - 2 2:5 د اد 5 هع َّتَ

 اًضَعَلو اًضْعَل ميقلا طعل للعف ىلع ميحصلا ىتالثلا ءاذمت نم
52 565 2 0 

 15 كو ةقعو ءيشلا قار ربقلا بناج قال قت كا 0

 ايهك ذعيطعأ هتفكألاو افك هدقكلو ءامهلب ئرقو لام نيذلا
 رئاظلاو كلاقك ةغيبو هب راشا عملاو اعمل ةبيتب لو 1 ١

 هت ع هو هادنع ءءء تار

 تلمح سيفلاو أدبل اميل تلعج اميتدنبلاو !ثكبل فكلاو َج رسلا
 2و ها ون ةع 6 2ع 2

 90 ابعل بعلو مكاللا ةتمعطا عتمكلاو موقلا تسمكالو هيلع كبيللا
 ع د ّض ها 52

 ىلعو ء«بعَلأ ريبللا ىفو بعت ريغصلا ىف لاقيو هبال لاس بعلو
 زثعملا :دتكردا اذا هتقكلاو اًفاكلو اركل  شلا نقكل لك
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 تاي

 مب

1 

 انابرَص رهدلاو اهيف هيلع ةيراضملا ىف هبرضأ لجراو ِهَبَلَع هند

 هناهُمأو هتابا نم هلعا هبنشا اضياو همد اع قوعلاو هتداوح َتَدْحَأ

 لجل اهكقليل ابارض مقون لجفلاو اهبانذأب تلاش 0 قينلاو

 هنافص ريغب هوفصت 3 لاثمالا هلل اوبرضت الو هيتفصو لتملاو هيقو

 اهيلع لج مقون برضو حيرلاو درييلا هب وضأ يرض تايبنلا برضو

 "00| زكي يف لجيلاو هلزنت ىتوي متكرج ءاملا ءامسلاو لكلا

 ةياصعلاك وهو دامت طب امهتددش اًليِبَج ةةجعاشلاو سأرلأ تيلمضو

 و هفوج ىف هصوخ نبذ جقوعلا َدَبْصاو دقح اذهب كيضو

 ةقانلاو ةفرحم ةراجملاب اهاَوُط رثبلاو سارضالاب هضع اًسْرَص ءىشلا
 هسارضا هنعجو اسم لجرلا سرصو هتضع بلال ينع اهبلاح

 ويلا ءاسارعا ٠ هيلع عرروولا تشوفو ضمان "كا. ْي

 رثك لجولا. ن راو زعملا نم هت نابضلا تبناض لعق يلع

 أبو تأبحل ءىشلا ىلاو اهب قص اووبْص صرالاب ًايضو هناض

 رقص ةلويضو ةلاص ءىبشلا ليَص لعق ىلعو «تكس ءىشلا يلع
 لدعملا «ذيغل ليضأو ىربلا رحسلا وهو هلا 2 ىداولا لأصَأو

 لدِع اًفيبَط ٍفَدَهلا ىع مهسلا فاض لعفلا نييع ىف ءايبلاب

 هنفضأو هقيَص راص لجرلا لجرلاو هلبثتم عاجشلا نع عاجشلاو

 ءىشلا ىلا ءىبثلاو همي ريغ ىلا هتبسن اضياو كسفن ىلع هتلؤنا

 ءايلاو واولابو «ففشا رمالا نمو احراص هتوص عفر لجيلاو هتينسا

 ترشتنا ءىشلاو هعرفا اضياو هكرح اًعيص ءىشلا هعاض هنيع ىف

 اءايض ةىشلا عابضو هكرح هتوصب دحر رئاطلاو تيباطو هنكشأر

 ا بادي ف .ءايلإو . ديم ”ترثاك ::لاجوتلا, صو فالح

 رح هباصا ًاَحَص حض َلَعَف ىلع ءايلاو واولابو لعق ىلع



 نع

 لمدنا للجيلا ٌبضَأو هنسرف هعجو ريعبلاو لكوت ٌباود ىو هبابض

 اوملكت موقلاو همزلو ءىشلا ىلع ماقأ اضياو دقمل وهو بض ىلع

 تفرش نسل" لغو نابضم امه امهبابض -- ميملأو ءامهيملاو

 فالخ وهو ّنضلاب تيتا تدّدْصَأو هنألم اًذَص ءانالا تدّدَصو

 هلو 1 اًمْغَص مغض لعفذ ىلع جحصلا ىتالثلا « ءىيشلا اخذي

 هده

 58 رثبلا تلهَصو تدمع ةأرلاو قابسلل هتقفر نييفلاو تل هتنكس

 ءىشلا ىلاو هتعنم هقح لبجولاو انهتنتبت لاف كالا اهوام 1

 10 < نشبلا : تقصو بطلا اهتيف"وهظ ةلخملا "نلت 0

 طلخ ايورلا تاع وكوت ىرتل هتومغ مانسلاو ةتعمج اًتغَص

 شارفلا همزلا ضرملا دعحضأو هبنج عضو اًعْحَص عجبصو اهيف
 لجبلا َعْلَص لعق َلَعَفو لعق ىلعو ءرسكلا ىلا هتلمأ قركلاو

 ءىشلا * علصو تلم اَعَّلَص كعم تعاضو بلصو ىوق ةعالص # 8

 15 ةعارض م عوسطو نا *يىشلا علو جوع اعلض

 عودقو اند رص تك عبسلا عوضو عرض وهف كم

 عرض تاذ لك تعرتصأو ع 0 عراض وهف عشخو للخن ةعارضو

 اًمعضو افعض ءىشلا فعَص َلعَف ىلعو «لتنلا لبق هيف نبللا لَن

 اضياو هتباد تقعص لجرلا قَعضَأ ىبق ٌدص مسج وأ لقع ىف

 . وم للعفو ّلعَف ىلع, «نيلتم هتلعج ءىشلاو هتعيض هيلع ترشتنا

 اشأج رماللو لصق اًبَص ةراجتللا ضرالا فو هللا ليبس ىف برق

 ىلعو:لسقا يقل“ نيبو هكتمرلا ككلع ىشلاو هيلع نّطوو ربص

 ىلع. مينلاو هبا َعقوأ :هريغو :فيشلابو همأ هيلع لسنا نك 07
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 -هع

 قيطلا 0 أو بتو اني ىمصو ا نم عفترملا وهو

 داضلا افرح

 و 2 3 د 000 0 00 0 ىلع داضلا ة

 هوه اقم 0 اوحَص يف 05 كيعأ 8 تكلا دنط

 اربص سفلا بَص لعق ىلع ميحسلا ىتالثلا ءاجيِحَص هوفاخ
 00000 الش رثمألا ننع تيضصو بوو" هتتاوق' عمت ٌريصأو

 ايبا ةعبضو اعبض ةقانلا تعبض لسعسف نحف 200

 ببرلا اهباصا تي ضرالا تبيرض ّلعف ىلعو ؛لكفلا تهتشا

 تأتضأو ةاتضو ًانض أ لا تأنض ّلعذ ىلع زومهملا ؛ ديِلجلا وو

 ىف ٌلتعملا نمو «مهدالوا رثك موقلاو اهجاتن عي اقل رثك

 واولاب لتعملا ؛ملُظأ دض ءاضأو ةايضو اص ةريبغو ممثلا ءاض نيعلا

 +. !نىشنأو * توص ىغضأو ًءاَعص ان بلللا اغُص لعفلا مال ىف 5

 اقرف الا جيني - ريا 1 مهكبات اغض كب

 | الا لص ؟نعاضملا' "ىعم فالتخاب لعفأو ليعت [لعو]

 55 وللا "تللضو لطب, باغ ءىشلاو قيرط وأ نيد نع
 ءىشش لكو ' 1 للطاو ةنيست < شلاو#ول دتهت من اًلالَص ةغل

 كلا ٌبَضو ' هتعيض ءىشلاو هتنفد تيبملاو هلثم هعضوم نع لوزيي 0

 تَمرَو ةفشلاو هيلع صْرَح ءىشلل لجرلا ُهَثْلِو لاس ابَص مكلاو
 رثك ايبص كلبلا بيبضو اضيأ 2 كفك عيمج اهتبلح ةقانلاو
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 نوفيصي هيف اوماقا عضوم ىف ميقلاو كلذك ءىبشلا نع لجرلاو د - ِِط 0 3 14 2

 فيلا تيفو ىف اوراص اوفاصأو فيصلا يف اووطيم اوفيصو اغيِص

 افوص نابل فقوصو نوي *مذلوت و جبللا قا هلا نقلا د 4

 : ولع نم 3 0 ةدش 7 اضِيأو اهتم 3 ةلرانلا

 ةىشلاو هقدرأ ايضيأو كل 0 هلا 50 لصق انضيدأو ٍليقَس ىلأ

 ابص تنبه اوبص جيلا اد همال ىف واولاو ءايلابو 2« كب لن
 را ةوبص ءىشلا ا ١ يفت هيك اهسي _ ا و

 هد هع

 0 00 ( ناهبص ةعم 7 ناسنالا 2 0 ع 0

 اوفص ءىشلاو ةقانلاو ملثم ةدوملاو صليَح ةاقنص *ىشلا افبص عمال

 كتنكصأو ل ل هقيردصل ىبقيصاو كفا توفَصو ايترؤحت

 عطقنأ للجيلاو هريعيش عطقنا رعاشلاو اصلاخ كل هتلعج ىلا

 ىل اياَقَص مواشو مبا تراص ميقلاو اهضيب ةجاجحلاو .هعامج

 15 تكرت ةلذاعلاو نانا اويحص ىناركسلا ابكصو فص عيج ةريزغ

 ميلا ٍفيشكنا ييلاو ءامسلا_ نيكصأو هكرت ىلا 0000

 للعف ىلع ليلا لع ىليع ماسلا نم همال ىف ءايلابو ؛امهنع

 مش ىف مدل تلتجا الص لجل :تيلبص نعمل ىف نيماكلا

 ىبتاو هنايوبت مكالاو حوخفلا ىو ىلاصملا ىلمو هيب ٍهِعّقوَت

 ىلص: راتلاو ٍببحلا ىبيلصو *ةييلاصبم يش كلا

 90 هلثم وس [لاجرب وا نالف شب نالفو امهريح تيساق ةالبصو
 ءايلابو «قارخالا ةهج ىلع رانلا يف ِمَتْيِقْلا هديغو مجللا تييِلَصاَو

 اهريغو :لخكنلا توص لعف ىلع التعمو لعف ىلع 5507 مال يف



 ا

10 

1 

 0 ىعو مم انرص ىكانو رهظ ع ا حيصأو ضاي4بلا ىلا ةذرك

0 

 000 50 0 ءىشنلاو مسلم رغص للعفو 0 0 « تنبت

 لع ىلعو ؛اهتابت لطي رل ضرألاو ريغص كلوب ثتا ةقانلاو ةأرملا

 اهيرَص هلجرب ةرضرصلا لعولاو قورنت 0 ءىشلا #5 لو

 هندجو كنؤلا َتَكَلَصَأو كَم ةكالص ركذلا َنِئلَصَو روب 0 كنزلاو

 كيلاب ةبرض هنيغ وأ اقفص هسا, فقصو لكتب لجولاو راو ريغ

 فضا ايحانخ رئاطلاو *ككي ىلع ققيب قبتم ةسغيبلاب كلو
 هع 2 ثرح 550 9

 هتبدع 00 0000 مهيلا قب 0 0 0

 نحاأ أ 0 اكيأو ٌةَعَلَبَم هلالو 7 عا اضياو اَداقنا ا
- 

 ىتعمب نالغجحي ىكقو اهيف بعهذ ضرالا ىف كعضأو ىقترأ ادوعص 5 < يو 2 1 . . 5 0 0 2

 هن < فيل رع 0 ل ا ا تا

 لام اغرق ى يغصو انهتلدعضصاو تنفذ ةقانلا تدعصأو عافتر الا

 هم هع عدن

 اقص بانكسلا فلضصو هتضقن ةظحت نَيَعَضأو ةقلخ ناحل 8

 كاس ضرالاو اهجوز مهيار ركقج و ةأرملاو كم هيف ىكي م

 لعتو ٌلعقو 5 ته زومهملا ؛ اهَصعَبأ هتأرمأ فلصأو هافاصلا قو

 ةرقش ىو اضيا ىدَصو او لانصو 1علصإلا ةعدتم 0 همت

 ا كيقسلاو خسولا هلع ؤ3َش ءىشتلا ُىَدَضو نأ اوس اهطلاخ

 اناا رفا اكسو هب لخكيل افأاتش لج اكض قا

 ا ارت لح واققلا "يع ةنيلاو واولاب -لدعلل "نكي لينال
20 

 ضرغلا نى 0-0 افومبشو انوصو اقدبص جسلا فانك لعق ىلع واؤولاب

 اريل



 م1

 ع اد

 2 ءىشلاو اقورعم كدنع عضو ةعينص هرينغو فطلو ايف

 فدصو عينص وهف :بلع ماهقلا ا سرفلا تعنصأو 00

 فرصني م ةلُّمَكلا» ىدصلاب تيْخَأ مىقلاو بتك ٌدص اًفِْدُ
 ةأرملا 0 اهذفنا ىيعولا ىنفو دكعولا. ىفو ةعاجش اهنع
6 
 سمشلاو احاص اًديخص دَرصلاو ماهلا تكصو اًقاَدص اقاطعأ

 هايرخلو رمل كشا وهو نكيدشلا 5 انريص انككشا اهرح كتنفأ

 هذاسف فىعي ,رمالاو ةبسغت ق لجرلا حّلصو سيشلا رحب ىكصت

 هلقع ىف لجرلا ملصأو اًحولصو اًحالمص مرش دعب مهقلا نيب امو

 هنع توقع اًضْفَص بنْذملا نع تيحفصو حالصلا مزت هرماو

 مهقلاو امهقاروأ تيبلق باننلاو فكاصملاو ضرع ءىبشلا ىسعو

 عمو ناك تتارشر ا" ةتيقس .لجرلاو دحاو دعب اًدحاو غضرع

 انك ركصلاو فيسلا جْفشأ * هوجو ىف تيظنت, نياتلاا 0

 ىلعو «هتزربا ءىبشلا 5300 قرب انلَص ءىشلا [تل]صو نيضيرع

 ةراجحب يبطي ماعط هو اركض ةريكصلا تركاص للعفو لعق :
 تع 42:١ هيلا

 ىشحول أو 00 رككاصو اتيدش فيك 7 ريكاص راملو ةامكم

 ىلعو ءءاحصلا ىل زون د مكاصُأو 1 اميضايب 93 1 اركص

 0 ا 0 اعنتما ةبادلاو ةيبعص ءىشلا 590 3

 ضرسي م لحفلا َبعضَأو تع هتندأد نر ليجيلاو ايعص

 تي كوبيأ ه«دطابو هرهاظ رجا يصف 2 رعشلا ذآ

 هلا حبص للعفو لعفو ّلعت للعو «بهصلا ككل نلا 000
 ت5 ت7 تا : هد غع 0-0-2 د ل 2-5

 عتكيصو احابص خيلع ترغأ اكبص ميقا تدحيصو لمج ختحابص

 م

 تَقيلا كلذ كاتأ ءىشلاو حاَبصلاب كتيقس اًحوبَص» كلذك ليدل

 تعب رض تك اكبص عشلا حي صو حابصملا تي اضيأو

12 

 نا

10 

15 

 20 ع



 مح

 ضيقت رفاخل رصو ديقلاو لغلاب هقثوا ريسألاو اهبلح كرق. اأرتص

 موقلاو توصص اًليلَص ءىشلا ّلَصو ماقأ هو كملاو فنللا ُ 57

 اني ىأ الالص عقو رطملا لص هب تلون ةيهاكلا و خلاصلا

 مامصلاب اهسأر تدوكش اهريقو ةروراقلا 00006 ءيش لعب

 لجولا تيممصأو ابَلَص اًممَص رجاكلاو دوعلا مص كلذك حولا

 ةكاص ضيرملا حصو اًمامص اهل تلعج ةروراقلاو مصا هتْحجو

 ع ليك ةقاعلا نم لبا تيلس موقلا حصأو تيكا يكل ىلفا

 حرقلاو حوجلا قضأو ككاضو حض اضياو ضرع ادودص ءىشلا

 ري تقلص لحن ىلع مجحصلا ىتالثلا (ةيديملا ل امييت راص

 رض اصعلابو ةبيصملا كىنع. تلولو ةأرملاو 31 تممدتما  اكيَف

 00 0 ةاكابط وألا هتيوش عجللاو "تسلل نم هنكمأ تيحاامب

 توبصو اوحاص ميقلاو توص هيبانب لكفلا قلصَأو اضيا اهيف

 + مشلا ىع ىسفنو اًربص ةّدشلاو ةبيصملا ىنعو ةعاطلا ىلع

 لج لابو هنع يات رد لكنك كربلا ةنجزملاو انهتسكم جمعرلا]

 عطقم ىف اهب هفلحا انيمي لجبلا رَبْصَأو هب ريبص اناو تلقكت

 0. اكاَرص وسمو  ربصلاك رسمأ .* ءىشلاو  ارمبسع هلتق اضياو. قلل

 هلها ءاص اختارص نتييملا ىللعو تححاص ةمْحص ىلبخلو ثاغتسا

 هتف اًمرَم لجرلا تمرصو تاقأ عرضأو توص اًحارَص كيدلاو

 مزع ةمارص لجيلاو اًمارص هتدوج ٍممتلاو هتعطق امرص ءىشلاو

 تءاسو رقتفا لجيلاو همارص ناح رمتلا مَصو عطق فيسلاو

 محشلا ترهصو ةريسي ىأ 0 هلبا تراص لبالا وذو هلاح

 القا ىف: ىف 000 دكِلاَو - 00 هنبَذأ 2
-10000- 



 رك نح تاع ان 2

 ةافيقسملا ىو كلذك تميبلاو لقص قل كاعج هنففصأو 2-2

 مكاللا * لصو و كيكو 2 ومالا ىع كتددصو هما 4

 دعمبس بهذ مصَأو اًممص ناسنالا مو ءىل وهو راهخ]ت ٌلصأو الولص

 7 ديننا زيزو هينا« سرعلا ضو« عملا ملف ِمَل رشلاو ةنتغلا ىو

 5 ّلعف ىلع محاصلا ىنالثلا «توصلا عيست دنع امهنرق اهرصأو

 :فقتعصو ٠ تاج .ترمصأو انونضو تمص هللا لآ تدل
 اًدْرَم سلا تْدرَصو ةقءاص هيلع تمقلا هتقعصأ :امعض كب

 كمي كنداد نع كتكفصو ادرص و وه درصو ءنذقنأ دند أ
 ع

 ردح قيس أو ا اذأ اناهقي [ةلعصا تشكو كنتددر كتكافصأو

 10 تحفصو هنقلغأ 57 فر بايلا 200 55 مالللا

 ىيِسُألا هب ٌفَشِي ام وهو داقصب هتقثوا هتدقصأو ًدفص لجبلا

 1 ىعو# ءاببق م ءىشلاو رادلا ىسبقص .٠ لعفا لعو

 سف كروب ؛عيقصلا اهبرض تعقضأو اًعقيَص نرال تعقص

 مجف موقلا ىلع لجرلاو علط ا 2 ةينثلاو ًابصأو ,تاكلا ا

 15 لعفلا نيم“ ى..ءايثلاو واونلاب قسعلا او غلط" معانلاب لد اضياو

 عضوملا باحسلاو ةيمرلاب عقو باصأو اًبيصو اًبوص مهسلا باص

 ىف واولابو ءهسفن ىلا هلاما هراصأو اًريصو 0 هىشنلاراضولا ١ هاش

 همال ىف ءايلاو واولابو ( تورص لقم تاصأو تايضر ديف

 نقم لكو ايعصأو بيخملل الم ايغصو لوغص نسوا 0 ا

 20 د 83. واؤلابي «* هلثم ىغص ىغصو كلذك همعم وأ ءىش ىلإ *

 فنتكا امبوفو اضاَولَص ئخيتسا ءيلاضأو اوس «[نانلل بلش

 - تال لع 0 257 فعاضملا «هيبناج نم مدعي
 هس خبه اس مني كا



 انني

10 

20 

 م

 اههعفر ىهالاو ركذلابو هلاطا هداشأو .صخل وهو كيثلاب هانب اَدّبَ

 ١ عاقنأو .تضرغت» ليلو وشنناو رهط اًهْيَنتَو اًعاَيش مالا عاشو

 لعق : ىلع هنيع ىف واولابو ءاعطقتم هب تممر الويب ةقانلاو اَهرَجَ

 2007 تءسدعش لقم [اضوش نيعلا تدعو 0 لعف ىلعو اناس

 .٠ نايرضلا لقم اًناَصوَمش قرعلاو . * اههلسغ ءىشلاو اًضوَش كاوسلاب داق

 هرمث ىسف لضنلا صاّشأو عالضالا نيب تدقعنا ًةَضوش جيولاو

 بَهذأ ءاسفدش ضيرملا هللا ىفش هنسمال 3 ءايلاو «ءكاصيشلا وسفو

 :ةلعج هريغوا لسغلا .كتيفشأو مهملاو مغلا ىف ليعتتسي دقو هضم

 ال ىف لاثيو فورعتلا هيبلخإ فيشأ زشلا ىلع .ئفش و ةاقش كل

 ادع :ىشلاو انلا ةرشابع هسجاصتا ايش ا - غل

 قيمر ءىنقلاو كوسملا كتمعطا كتيوشأو تيوشأ نس هلتقم
 2- س66 هم

 اا | اى ههأل. ىف كنّلايو .«ثعيقبأ ءىشلا نيو هلتشم تاطخأن

 فربلاو مروت ىرَش ل ىرش لعف 1 لتعملو لعف ىلع

 رخك ةقانلا ماصزو هب هبضغ كتشأ ليجولاو ق فش تصلوا اطتسا

 هتعب ىرشو ءارش ءىشلا تيوشو 0 عرس وهعبلاو هبارطضا
 ود 53 ةيحانلا قوشلاو 0 ةنفكلا 550 هتيرتشاو

 ىجحش ىجش لثعملا نم ٌلعف ىبلع واولاو .ئاسلا نم ليغ ىلع

 هتصصغأ هنيجشأو دتنزحأ اوجاش هترجشو نزح اضياو صسق

 قكايفو ىبزط اوجَش ناجش ئئاسللا [لقو] هتوهق اضياو
 نع

 («ىنيضغأو ىننرحا ىلاجشاو

 دابعألا افرح

 نم

 تيففيص تفعاضملا كحاو ىنعع ّلعْفَأو ليعتف ىلسع داضنا
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 لسع روسهملا «هقحقوإ  تاهشلا» تيشلا فلي نشل 00 ع

 لجيلاو ملامش ىف تذخا امش ناكملاو موقلا 55 عفو ل

 «ماشلا قا قلن اًموعشم راص موش متو مولا هب لونا ةموق

 عدا اطيق هتلقتأ ءيشلاو اهككت ًأطَس ةأرملا أطش . َلَعَف ىلعو

 ة نيجرخ رياشلاو هعليم هدتو غلب علب لجولاو هدالوأ وو 9 هاواي

 ايِنَش ءىشلا هللا ءاش .١ هنيع قا كيلو لتعلا زومهملا ( هتوصغ

 اضيا كاشو كتوححأ ءىسشنلا كعانتو هدارأ ناسنالاو هردق ةميشمو

 همال ىف ءايلاو واولاب لتعمل رومهملا ءكتالل ءيشلا ىلا كلانا ا

 اضياو .كنرحا .اضياو :كتاف *ىشلاو, ماقيس, اًياشوب اواش را 0

 10.«ةيلا كئاحلا اذك ىلا كتياشاو اهتسنك *رتبلا توا 0

 ةلقيفو- هالج انوش < ىشلا  فاشا .ةنيلعاىااواولاب لكك ىلع لتعمل

 فّرشُأ منْعَملاو ريشل ىلع فاشأو اوزالل ءاسنلا ا 00

 ءىشلاو اروَش ةبادلا راشو ةغل رشلا ىلع فارشالا ىف وهو امهيلع

 كاست., هتبينع ىف ءايلاو ىاوتلابو ء«يشلا اطاو فر 0 0

 15 ىئذتو هيف هتلختأ هب همكشو نسحلا اى لخبت ةكايش ا

 كاشو ذجولا كخأت ةرمح ىكو.ةكوشالجرلا كيسو 00

 ضرالاو ةكوش رهظ لكتلا كرشأو هيف ىشم اعيش هكاشي كوشلا

 باشو بيش سايقلا ناكو خاش نزوب اييَش :باشو“ ١ اهكوشت رك

 باش لجرلا باشاو هطلاخ هبيغ ءميشلاو هطلخل ابهس 01

 00 اًوكَش_ رمألاو ةلعلاو تماطت كب توكش همال قف 11

 200 كتجيحأ كتيكشأو امهتركذ ةياكشا ل

 انيتشو ءانشلا قب لف اانمدا ااه ناكلاب انه كْقنَعَأ هوك

 ناينبْلا. كق: هنيع ىف كيلايو ىيف انرصاانيةشأو د00



 م[

 ىلع ضيرملاو اعفترا كل ءىشلاو ناكملا فرشأو ايند وأ ىيد يف
 000 ادقرفأو هكتحكت اوفو. هيلع تولع ناكملا ىلغو ىفْوأ تولا

 ادد ةماحش 0 مكشلا عتيعطا اًيكش ميقا نِيَحاَسو

 مكشلا رقك محن هاهنشا مكشلا ىلآ مكستو هلسج مكاش

 تانك يلع رهدلاو اب دم ايش بورش أ تمير لعف ىلعو « هدنع 5

 ةسمخسم اهتنكم نالف هر كيلقو متعب م بوتلا ا

 كيت هلت محو زب نمو امك اريح تذّلَمَت اًعبش تعيش

 دككي رث اضياو بعذ اناذقَش لنقشو هتمكق مالللاو ع بولا

 العش سرفلا َلعَشو كتدرط كتنقشأو ماباصا نيعلاب سانلاو ماني

 )000000 ةدقرا_برثلو رانلا :تلعشاو .هبنذو : هتيصان :تضييا 0

 ةداول أو ةيرقلاو 201 ةراغلاو اهنقق ةراغلا ل تكيف ا

 لعشم وهف قرفت دارمل َلعْشَأر اهمد قوفت ةنعطلاو كلذك [8ءم

 ازال هيك هتبغر ةوهش .ءىشلا كيهّشو 0 لعشأو

 كو الاتى ا هتوهش هتيطعا لجولا * تيهشأو ةمومذم
 هع 0

 ليعج هللاب رئاللا كرش 5 كتودك لانا ىو اكيرش كسل ترص ذكر شو 15

 كييَقو اكارش هل تلعج لعتلاو اريبك اولَع هللا. ىكاعت. اكيرش هل

 كنتعو كرضدخانأ و ىلا ع دييشلا دنمو هترضح ادوهنش ءىشلا

 ا ةأرسملا | دك ةيفاك هلو ةداهش كالا نيكو عسسل

 - 5 - د هغ دي

 هنخأل همدك رفح رامتكلاو فلق 0 هلكأ كتشأ اضيأو 0
2 
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 0 كوسا ضايب طلاخ ةبهشتو 0 خداحلا بهش لدحأو



 ماد

 انيك فأر اهيا هنيعع ىلو ام وعو اراعتش هل نروكي ابوث هتوسك

 مالُعلاو هلثم امه بلقلاو هب هتّمسوو ارش هل تديصت اضياو
 لثم اَعْنَش ءىضشلا تفتشو غالبلل ةقفازملا كنسع اتينا ةيراخكلاو
 ةيراجلا نْفَتْشَاو هعصقيأ اَفَنَس هتقنشو هيلا تريظن تنقش
 ةةاشلاو الامس نيف الومش صيرلا تلمشو اًقنَش اهل تلعج

 لجرلاو اهعرض هسيف طبري ءابو وقو اهيلع لامشلا تدحش المش
 اهب تلباق حارلاو ةلاّمش ىف تْذَخَأ ناكملاو ءىشلاو هلامش ترض
 الهش رمالا لمشو اهدربب لامشلا ِعْنَدآ عريغو مىقلا لمسشو لامشلا

 لضفلاو لايشلا دن ىف انرحف :انلهشأو .تتمح ؛المهش ا ةقاسلاو
 10 ام طقل هفئارخ لعجلاو نيثلثلا ىلا انهنم ليشكلا حفلا هلوش

 بذك اًجْرَش جوشو َةَلْدَش هتيطغأ ناسنالاو بطلا نم اهيل
 ند 2-0 3
 تدج رش ةقلخ ةدحاولا هتيصخ نييظع اًجرش ةباذلا ٍجوسَتو 02

 ةبادلا تءلكشو هلثم وسلا ىلدع ردصلاو هجرت تدذش ءاعولا

 ماجكعالاب :تحبق باتكلاو لاحكسملا اههيلع تيعلا الكلس ذاكلاب

 15 نيعلا كتلكشو ةريدصت ىلا :بقدح نم اليبِح تدان معسل رم ىلعو

 نولو ةترمصاخ تصيبا شبللاو ةرمح اهضايب ظلاخ اًلكشو ةلكش

 ةبغ وأ ةرمخ اهداوس طلاخ * نايل ناولأو كدذك نامننالا ع 4
 هد 53205 تا -5 - ن6

 لعف ىلعو «هباتغا نالغب صخشأو هجعريو هقلقي ام هات نالغب
 ع 43 هن م - - 3 5 5-5 0 ع“ لي 0 داك

 فرثشا تربص افرش لجرلاو تنسا افورش ةذبادلا تفرش لعفو لتعقو

 الع اًفَرَش لجرلا قشو اعفترا اًفَرش بكنملاو نذالا تقرشو هنم



 مل

 رمالا ترهشو فقفشلا هل باغ لجرلاو كلذك ءوشلا ىلعو

 ؟ 46. نيملسملا ىلع فيسلاو هراهتشال رهشلا * هنمو هترهظأ ارهش ءىشلاو
 . ن 5 4 0-2 3 2 دع - هع >2
 رهش 3 تلخد ةارلاو رهش هيلع [ق]ا ءىشلاو رمالا رهشأو هلس

 رخو ماكاكالاو زخيمالع ملع ”رببغو عيبلا قي ارش طش اهتدالو

 ا

 هسأر عفر وم فقنشأو هسأر عفريل هتبّدَج اقنش ريعبلا نقّئشو

 ' انت اناجرو اليخ :ةدلبلاو اهنألم انحش ةنيفسلا تنكشو

 ناسنالا ىكشأو ءانكشلا هنمو اهترمضا ةواكعلاو خهتدرط ميقلاو

 نا د ا 2-0 1 2 2 7
 تدب رسبلا حقشاو هترسك اكقش ءىشلا تمكقشو اههذ ءاكبلل

 عابنأ جقش هينمو فتنيح نوكي ام حبقأو ةرفصلا وأ مجالا هيف 0
2 -5 

 نيفلتخا حامولاو هيف اريصاخ اًركش مما جنيب َرَجَش رجبقل

 ضرالا تركشأو دتكاف مفلاو ةقعّدمو 52 ءىشلاو لجيلاو

 هتعيج ابعَش ءىشلا تيبعش لعتو لعق ىلعو ءرِحّشلا تتبنا
 00 ١1١| لجإلا نبعشاو هانوك بعشت ابعش ىطلا نِعصو دتقرفو

 ليجرلاو صاوقلا لثم اًسامش ةبادلا تسيشو هنم عوجر ال اًقأوف 1

 ٠00" دج ايليش ناسنالا سيق ايعريهظأ اسهنش ةتوادع

 عاباصا موقلا قرشو تععلط اقورش سمشلا تقرشو سمشلا ىف انيص

 اقرش مدلاب حرجالاو نيعلاو ةريغو توملا دنع هقيرب قرشو قورشلا
 هم 1-5 كك 3235 2 م

 سييشلا نيقرشأاو هترمح نبنسح ةقاش ءىشلا قرشو اصغ

 +. ءىشلاب ترسو قورشلا* نتيقو ىف انرص انقَرشَأو اءاضا اهريغو 0

 ًارعشو اًوعش رعاشلاو راعش ىف اهعم تيمن ةارملاو هب تملع اروعش

 أ ئدهلا ترعْشَأو هرعش رثاك ارعَش رع ىذ لك رعتو نطف
 ناسنالاو ةريعش هل نلعج نيكسلاو ييفالعو وحال نزلا تيك



 مأ

 اًبيبَشو ايايش سيوفلاو ابابست مداغلا بيدش'كفهاتصلا ل1

 0 2 0 ا 00 بولو وإلا هيلجر ىلع عفترا

 لجيلاو 007 ا ع 57 57 هك 0
 .و *وعو

 ه 5 7 ١
3 3 

 . سَ

 نتسممشأو اهالعا عفترا اممش لبثلو فنآلا مشو اهربتخ رمالاو

 [ماوقلاو اربكتم «هسأر عفر لجترلاو ا هيلرعا ةياختامكلا سل لا
 ءرشلا [لعو هتانعع ١كم 0 تدحشو الامشو اني اوداح
 0 1 57 4 53 2ع : 0 أو 5 عاتي ب

 ىلع ع 520 جبرملا 0 تحير افَش فقس عتباود

 قش كاز ءيشلا ىلع ءىشلاو هَفْلَخ ام فو افيفشو افيغش ةأرملا
 ل ما

 ىلع ىدلو (ضعبد تففشأو هياذأ قش لا نزكلاو صقن اضياو

 تي موقلا نع للجولاو وفن اذرانش ةياحلا 01 كيبل ضعب

7 

 عمشأو تبع ع خباحلاو كر ال كععمجدت لسعف لع جحصلا

 اضيأو كييغب لا تبرم كلا 8 كتععرملتو هةوض عفترا جارسملا

 0 م هاج هع 1

 ىقالتلا «( منقذ ء ىشلا تنذدشاو هلم ءيشلا نع ءيشنلاو نع

 2 0 اذفن فيرطلاو اذك ىلا رادلاو هيلجر نيب ام
 00 ع

 د 5 ارغش ىلا وغشو هتلمأ متل حمو لا تع هثنأو افك

 ندع 0 لينا رقشأو عامجلل اهلجر كتحسع شر ةأرماو ليبي

 خييير سبح م-اصو عوعرلت 0 ىبظلاو صل | ا فيرطلا

 0 1 0 2غ 5

 تفخ رمألا نمو هتللق ءاطعلا تقفشأو 3 ا اقفش هتلعج

11 

10 

15 

150 
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 مو

 5 6 ادب دوعلا وهو ظاظشلاب هتممز' تْطْطشأو اًظَش ءاولا

 اضياو ليك رل تصنشأو اصوصش ةقانلا تكسو ةرارغلاو قلاولل

 مكلل ىف طّشو تذتشا ةشيعملاو اهرطم لكق ةنسلاو اهنبل لق
 و لوح ا 2 ديب. ءاوشلاو 1 ارا . طع اليل ا

 هد هع

 مقتبل ريش اعينت ا لعف ىلع ميحصلا ىتالثلا 0
141 

 .اهترتشأو ارت ه[نياع ترتشو* كلذك اهقاَدَص ةآرملاو هكتيطعا
 الك6 رشلا ىلغشو اتش 2#: تنشف ىلعألا اهنفَج  تققش

 الك اهتقتشاو اقنَش ةقانلا تقتشو | ةئيتر ةغل .ىلغشأو اّلَعَشو

 لعنلا نيعسشو اهمامز وهو اتاتش اهل تلعج ةيرقلاو اهمامزب

 ركشأو اًلوكش رمألا لكَشو اعسش اهل تلعج اهتعسشأو اًعسش

 ايكش ةتمكشو ةدتبا هتيطعا ك5”

 ّلَحَفو لعق ىلعو ءمكشلاو ىّكشلا مسالاو ةاقاكم هتيطعا هتمَكشأو

 ةيكاشلا ترسكسللو هءسيشش نعلط قيل 55 انموي سمش

 ةنمع ىف واولاب لتعملا ءريكشلا وهو قرولا نتبنأ تركَشأو كش

 0000 ذانلا تسلاقوا هاذآ 000 اكوشو ةكاّيش ءىشلا كاش

 لسعلا راشو هعفر هلاشأو رجحلاب لاشو هتعفر هتلاشأو الوش
 اًعْيَْش مالسلاب هللا هعاش هنيع ىف ءايلإبو «هانج 02

 هتعشأو اًعْيَم ربضلاب تعتشو كلذك مالسلاو هعبتا هعاشأو
 - ن5 2 3 نآ
 ىنعمب لعفأو ١ ع: ىلعو ( رهض هظ ىىأ اعيش عاشف كد تعنت أو



 نع 1 ١-2

 كضعي. الع ةايسو أومس اهس ًالتعم 0 ىف وأولابو

 «ه-
 نسصخ# رصبلاو اهالع ة5ءامهنسي ةلومدب ةذع لحكفلاو تولع هيلاو كلب جدي

 هد هع
 04- اماس دما 0 ءايلاو وابلابو « اهيبأ دل تءاعدح ءىشلا تَمَف و

2-20 - 
3 1 : 3 
 رّمبلا نم ءاملا جرخا ةبادلاو انترطما ةيانسو 1 ةمسلا انك 4

 ٍّع

 ءءويض ىىا ا ةلاهك 0 رانلاو ينس ادلو كلو لجريلا ىقعبأو

 2. . لعق ىحارلسلا نف“ءيلو « كلشي 00

1 

 ىلع لتعملا نم واولاب

5-5-7-6 

 لاقيو ةيدن لثم ينس ةيدَس ىهف ىو ضرالا تيس لعف

 تدسو هرخآ طقس 7 ىدنلاو ليللا ْلوإ طقس ام ىدسلا# نأ

 ريسلاو اهسوور [تبزكر اصيأو اَهَيِدْيَأ تدم اًوُدَس اهريس ىف لببالا
 ولع نم: اهامر ةربل ىيبص]لاو ءئشلا ىلا قي ىه لجرلاب 0

 ٍباط لختلا ىتسأو وكن انكت نالف وكس نالكوا ققشا
 5 ه 3 هل 0

 هيلا“ تيكسأو عيذاق: وهو :كاقس "كنفقأ جسنملاو جلجلا وضو دادس

 9 1 هع د مع 5- 5 3 ت12 5

 هنم تذخا ساطرقناو كنذك 535 رطملو ترق كلل نع

 ايقس لجيلا نطب ىقس همال ىق ءهيلابو «لسعلا هنم ٍبيِطِي

 - ا ل ا 1 0

 ءاقس هنم ذضتت ميدالا كتيقسأو هتبتغا لجرلا نتيقساأو دم

 د ىقست كل هتلعج ءاماو كل هتبهو

 تين ومو ءاكاسلا تدنبنا ضرالا اتكيسلاو اهب هتددش وأ ةءاكس

10 



 اكول

 َك فاك يو ' ه9 08 خا اهعرمد نيعلاو ١ 259 7 و

 2 ءه 2 2 3
 ا - لول دو 6 -3 0 5 ١

 2 3 هَ 1 . -ِ_ 3 2

 قخحو 7 انوعلاو ةعمز بحل و ندب ةدح ع محلا - مشن

 >2 2 دا 9 ا - 2 - ّ ع

 ابنغعس يبعغس خاعلو بغسو بغسو ىشنملا ىلع نرعم ريع ا

 كلَصا ءكونلا لعساأو ند ةلنوهج د ناكماو -ىشلا لهس لعت

© - - 2-5 > _- 4 

 هييحو بوحل او .هلعع قر اقكش فسشكاسو )معسلا اولَدَد ممعلاو
1 _- 3 

 را ل ا هنعمل 6 ا مما مفر عشا كل 2 كد 7 ع -_- هع
 ابسو اهنع ةنحود ببشنو اهكوش عحو اهوالس ٍرَعَص :لكنلا تاللسأو

 هع د 1 حد هوك 2 ه- 95 1 حك .

 ةتعذل طايسلاو هققرحا ايس رانلابو اهعدنباو انعام كبس دل
 رو -ِ 9 رو
 ع

_- 7 5 
0 3 ]- ,- . 1 84 3 
 «لضقأ منت زراكو هلام للسقأ فاساو ك لاما

 2 هءدعإ ء] 1 , 2 2 1
 ءايلابو 2« تحلدخ خقانلا تعاسأو تاعاسلا 3 دانح تحوس او انعساو
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 000 القت كسر ثيرملا ىنخ قيس تيلا ,كعيعم ءيدي خف

 وس راص اداوس :ىشلا ٍدَسو اهتوست اهكتيطعا البا .كتقسأو

 ىف ةكاسملا ىنع ءبلغ لجراو قيلع نقد هك قل فآاستو



 اال

 تطقسأو هلع مسي رث ام ىلع الا هب ملكتي ال ساثيو مدن لجرلا
 ىبصلا فعس 0 ىلعو «تصقن ءىنشلا نمو اًطقس تدىلو ةأرملا

 ليح ام فققشت : ىيلاو 8 كت ةقعسلا لاما تدجرخ اقعس

 ةديدش ةرارح هتذخا لجيلاو اهيوطرخ فيئشنا ةقانلاو رافظالا

 م ٍمِحَسو تبق رادلاو كبلطع كنْفعسأو

 ففرلاو وُقَعلا ىسحا ناطلسلاو لجرلا مكساو نسحو نال

 رظملاو.. هدلينس ااوهظا ع رولا ليسأو هتليس تلاط البس لجرلا ليسو

 قل داعش“ لعسو اورج عيذ سرفلاو باكسلاو للي

 ريغ ال ل ىلع توكل ىفش كض قعسو اهند وأ ىيد

 0 كلغج !تيبلا تيفكسأو ,ىنحتاو لاطءاًعقس نفقسو اا

 00 فس .ًاغقللا هل
 ىو. كايفاشلا> ف انرص ءانيقساو؛كلذك اليتسلاو هكوت 00 0 |

 تلعج ٌليبزلا تيعمسأو امن ءىشلا تعمسو ةديحشلا  ميولا

 هسبرض ارعس تابنلا ٍرعس ّلعف ىعوت « نييتورشحا صا

 15 نجح اضياو بّلللا هد هباصا كيغ وا اراعس بللتاو موهسلا رح
 2 ن - - 2 20212- ان

 م اكس كتراحاسو هبلع ميقب أًوعس عل ثتلعك ع ىشلا ترعسأو

 بسك * اهيفو هتراجات لسجيلا 3 5 او عاج اضدأو عبشي ,

 ةعرسو ةعارس عرس لعق لعق كلعو ءوبحتا هلام هللا

 عرس[ او] هنابضق هو ةعوس تتبت اعرس ميلا عوسو اعيرس راسم

 90 مسأل طم ةعيرس باود تراص: موقلاو: هينف نجا ىنشملا

 ديلاو طيس رعشلاو ٌطْبَس مسجلا الاط ةطوُبْس رعشلاو ةطاَبَس

 طبسلا كبنا لمزلاو:برضلا ةّدش نم تما طبساو كنا 2
 ه6 2 51912 25-51 ا مت تحوم ان



 فاي

 أ

 اهلمع نم تغرف ولدلاو ركاش وهو ملسلاب هناغبد ميدألاو هيَ

 دو ىنمسلا قتمعطا 0 مهقلا شه ان اخد نيدلا ىو

 : لإ .: 13 تسلا 311 0: 11 2
 ضر ت برسو ايشاوم تيس موقل نمساو لوف يك انمس

 هس هند ع

 برساو لاس ايرس ءاملا برو اراهت تحرس لبالاو بقعذ ايووسب

 اهوطس ةبيطلا .ميولاو رابغلا عطسو 2 هبرس ىف رص ّىشحولا

 بربح ةقيرض اًعطَس ءىشلاو هسأر عفرو هقنع دم ريعبلاو رشتنا
 ةليوط ةمس ىهو عاطسلا بست ةلمسب هتيوك ريعبلاو ع ل

 |0000| دلطسأو, هتزيغا تابع لجرلاو_لاط اًعطَس قنعلا عطس

 ةوداعو هقلح ايس هسأر كييبسو رع وهو اك تلعج

 قوف

 لجرلا تبسو عاتبس ىف لمعلا اوكرت كهيلا تبسو امهتيخرا
 0000| 00 نو. كرسي مللو نكسإ تبساو كلذ هذلخا :اقابس

 عارنقتالا وو ماهتسالا نع جبلغ مين مهقأو 1 كنع سيفلاو

 تلعج لجوللو تعرقأ مهنيب تممهساو ضرم اماهس ريعبلا مهسو

 ةبيود ىو اهقرو تلكا اًفرَس ةرحشلا ةقرسلا تقرسو امهس هل

 َلِهَج لجرلا فروسو ةفروس نم عنصا لقيف لثملا اهب برضي
 6ع 1 7 525958 عده '

 ١ ١ فوسأو اهتوارض ,[مخ]أ فرس ةكنمو * اقرس :تاؤطخا ءىبشلاو

 عقو لاقي الو اطوقس همأ ىطب نم طقسو كرشا رفالتاو رصتقا
 مجنلاو هبوكن رثك اطاقس سرفلاو هسفنو [هلبسح ىف 0 لجرلاو

 ا ]او سأرلا !ظقشمو. جدتفلاب امهطقسمو : عقر. طوسلاو: باغ
 ديب ىف طقسو عفو ةاوهم ىف وأ اباد نم لجريلاو رسكلاب هعطقنم



 عز

 اهملكا َمَنَعلا باَثذلاو قلاوما عبس تذخا اضياو قعباس ثرص
 عقو ىعارلاو عبسلا هتبعطأ,اضيا دنلتقا' نسكلاو لجيلا كم

 ةعبس اوراس ىقلاو رهتشا ةعبسلا .تدسلو ةلأولاو: ٌةِمَنَع ق عبسلا

 ةلاوما سكس تذخا عسْدسُأو دّحعلا ىف عسدسأ موقلا تسدسو

 زب مهقلاو ةيعابرلا دعسب ىتلا َنانسألا تقلا منغلاو لبالا كسلا

 ءىبشنلاو كرولا لوأ شت 500 افولس خفانلا تفالسو - 9

 ككشفلساو ةفكسملاب ىمسما مجخأاب اهتبوش اَقّلَس ضرألاو منقتت

 سمح ىلا فصنلا تزواج ةأرلاو تمّدق ءىشلا ىو هكتضرفأ الم

 نم ناضظ ءىسدتن لكو عردلاو بوتلاو رعشلا عبسو فد نيبعبرأو 1

 -هآة 2 د 2 2 جت يشأ“ وح
 10 تعغيسأو سنرعتتمتا انى و ترسس ةخمعتلاو اغوبس لل فسأ ىلا قو

 م لعل نجع هءسهب سو 2 5-5 هد هع 33

 هعردخو هلامتتسا تاليا همالكبو همع اوكاس راو دهنيونا ءوضولا

 طش هركس نعط هعبازإ ا 3 ماعطب هلع اًركس لجبلاو
6 0 0 4 2 

 15 برسل اهيلع هتعضو اضياو اًجرَس اهل الف 0 نكمل
 ع

 0 ف لهعننسم هتربنخأ ايس 2 ءىشلا توبلابو هتندقوا
 ع 2 66ه 8 5 1 كا 1

 هسأر علسو 5 ةد ىف ءانيسنلا 0 3 انوص 0 0

 تىخ ىلأ هنعذر تفل ايدل مد هس 5 ءىشلا 3”

 ه0 ةبشخل نكسو مفقلا ىف ايعد هنلعج لدجرلاو تال هللا ىلاو

 َلَعَف ىلعو «هتتكس كنس ءىشلا .نكشأو كلحلاب اهني انت

 دلنأو «انانطعا ايلتس + كمل اهحلسو ا ةدانيت ب ابلش بلس در
 -_ع

 املس هيل هتملسو بولس ىهف اهدلو تقلا اهريغو ةقانلا ا 3 3-1 -



 تاي

 ن0

 ءىشلاو فيسلا تللسو لعف وا ليق ىف دادسلاب ءاج 3

 ,. لجرلا 00 اريل هتك لي هننجرخا * م 7 0

 فقيوسلاو ءاودلا تدففسو رسل ةقرسملا ةاسنلاو 53 . 6

 0 1 هد ا 3 2 ١

 ءاودلا 00 تفقسأو 0 ملف هنم تإك]١ ءامنأو هتعاتبا اقس

 اهعبتت ااه قادم ىنأ 0 كلذك رئاطلاو 2 5 2 ٠

 هرهخو جمرلا ى 1 | ضعي 55 وعم لكافلاو هرضحل رظنلاو

 ا ههيجو 2-0 5 ءاملاو هذانس ديف تيكر جمولاو مدا كيف

 قيسحلو ىعرت اهلسرا ليبالا جعاولاو ٌّك 1 ةرسف ىلع عردلاو الهس

 هدد 3 58 5 د ١ 3 نع , 0

 هقلهس ءىشلاو اهتللح ةدّقعلاو ريسلا ىف اهب عرشُأ اضياو اهتيُ
 2 تت 2 001

 00 0| 2لاو ثحلضا ايس مىقلا نيب تمسو ': كلذك يغب

 امس اهل تلعج ةربالو امس هيف تدلعج ماعطلاو متدّكس اضيأو

 لصو معو ءىشلا مسو تقرحأ موهس ىهف امومس جيرلاو اهبقث وهو

 مومسلا هتقرحأ تابنلا مسو ةماعلا ىلو ةضاخل كو ةماسلا ىلا

 لعق لكع جحصلا ىتالقلا « ميهيملا ةيذ تمناك مول مسأو

 اا | | رذلا تلجسأو  ابيصن. هتيطعأ ىلا السا ذل !تلكلي
 هس © ط 2 افلا 0 هس 9 0 ع

 كثيبلاو هنفشك اءفس ءىشلا تيفسو هنم خايب ىل هنكعأو
 690 هم

 ةأوطاو' فيض نييمشلاو «هتقرف قولاو باحسلا ميرلاو هتسنك

 *ىشلا رقسأ و 222 ةراقس مهقسلا نيبو اههجو تيفيشك | اروفس

 هتهبج عضو اكس 0 جبصنأ راغسأ ىف اوراص موقلاو ءاضأ

 2. انضياو * 5 ًاطط ندكسأو داقنا لجو رع هلل ءىتن لكو ضرالاب

 [م]وقلاو هيف تعقو اعبس لجيرلا تيعبسو نوكس عم ,[ظ]نلا مادا



 لقبلا عنسو هتاداج دلجلا نسع و ء.دنْلاَو دكسذ تبيفذ هنفدكسأو

 نش

 اذكش باكاسلاو 00 2 حبب | نتفكاسو ةريدشل كر

 ١

 لاقيو ترقزم تكن انوكس كتلاكسو رب لاط عاشو اعونس

 هتركاسأو الم اركاس هروغو ٍرهنلا تركاسو قرط ل 38

 نع 2 نع 2035 ل ا 3

 5 هدعبأ مقكساو افودكاسو اف دكاس مفقكاسو كلكسك ليسلاو ذخغل ٍْ

 5 نع ود َّ - م 5 ش

 تراص نت.كابسأو اكبس ضرأآلا نيككابس لعف ىلعو * ءدكلمأ اضياو 41.

 ىلأ 0 كحأو لع - 0 قكعو ل ىأ 2 ٠

 نط ادلع بوقعدو انظ مى كلو 58 خد ءامسو اهفوص 6 ليقلا

 ' اعوس م اعطلا غاس هذبع 8 ءابيلاو واولابو هع ال ىبعابولا عص

 ىف وأولاو ءاهلابو ؛معألا دافاسلاو 0 كا هل غاسف 5 ا

 00 3 ا 6 اء اديب ب اهبنكلو 2 توكس ممل

 م4

 اًيفس بارشنلا حيو ملا تقسو .كسلذك. باكاسلاو ريس هلك
 ة.وع

 ةضرأو هدابع هللاو نحس ا ابارش 7: كيك خذ تمر هتفسأو

 للجرلا 5 عم فاالنخاب 00 لعف ىلع فعاضمل' «كلذك

 20 0 كروس و ا نعطق ىيضلاو - هنا تنعط اضيأو نادرق زوو

 هترهظأ انضدأو ةيقخا ءىشلا تر و اًدوع هفرض ىف تء.اعج

 5 0-2 95 ا 0 ع
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 د هديصح اداذدس ليثلو لاجرلاب رغتلاو هتقلغا اًدَس قلو
10 



 نأ

 000 اكو اداولاو لظلاو تلطأ تيدلملا قو. هَدلَطَأ اضياو هتنخلا
 طقس اوبك هيغو سرفلا ابك التعم همال ىف واولابو ؛دتصقن اضيأو

 نول ريغت ةوبَك لجرلاو خفتناو ابر اضياو قرعي ملف َقْرُ سرفلاو

 عفترا و ءانأو هوكافي ومالا كمع أريبككام فقوت اضداو دهجو

 مجاني ل اضياو هّحْنَر ردي ل لجيلا ىَبْكأو دامرلا اهاّشع رانلاو ة

 © هيدي ىلع ريل عنتماو

 نيسلا فرح

 صوخلا تففس فعاضملا دحاو ىنعمب ّلعفأو لعق ىلع نيسلا
 هد هع

 37 داعم هللا «لعس ل 2 ءعحكصلا ىنالتلا 6 هلننكاسلن 0

 بابلا فقئفسو كلما ةناكاسأو نيكس 38 ىشلا هللا تلك و اس

 بوثلاو مدصا المسا نقلا نينا ليسو, ةقلفأ ةفمقساو 59

 00001 افلسا ريعبلا تفّتسو دعت تنرغلا كج 1 سلا من

 هقاطن ىبناج نم هب َدَشي 20 دع اناتس هل تللعج

 ىس 55 وهو راقسلا هياع تمل هت ساو سيرا ج كلو ةقركرك ىلإ

 اهدقوا رانلاو برثلو عايف هيف هرتكأ هع اش موقلا رعسو نيو

 000 03 لكتو اطخأ طقسأو اًطقس .همالك ىف ظفسو: اًرْحَس

 هكلسأو اكولس فيرطلا 0 معالا اذه اًنيح ٌطقسأ الو فرب

 اًطعس دطعسو كلذك رع دل ىف طيشلو كبف جميرلاو كلذك 5ريغو 520

 فلدنخا ام ىأ ل م هلو يمس انَتبأ رجس ام كيتأ الو دكعسأو

 دفنا ىف راقسلا تماعج «ةرفسأو أرفس ريعبل ترقسو راهفلاو لبللا



 أ

 اًدّدَع هعيرص لجرلاو اًولك رخأت نيدلاو تنمدقت موقلا ىلاو

 عقب عيبلا ىو ةتددر ءىشلا ىف رصمجلا تألكأو برضلا نم

 علط تابنلاو تتّبَن اق لبالا رابوا تأتكو . اهولك رك ضورألاو
 صرالا تأتكأو اهْدَبَ 0 ٌلقلاو هثم نم افصو رْثَخ نيك
 8: كطفل وفكر عيني عك ا تفك .لعتو لعك لحب ادا

 حاكنلا ريغ ىف كلذكو هيلا بطخ ىمل اًوقك راض هك

 ١ 2ىشلاو لايح دعب اهجاتن رثك لبالا تأَفدَأو اريظت ىا

 ريسلا ىو ءافكب هوم ىف هتعسو تيبلاو اهسار تببيص سوقلاو
0 2 

 لبالاو درعا ةكرح نيب تفلاخ رعشلاو كصقلا ندع ترج

 10 خنس هذهو ةذدس هذه لحفلا برضي نيفصن ىأ نيتأفك اهتالع

 ىفح 0 يفك لعف ىلعو ءهل عواد اهنابلا تلعج ىلبا انالفو

 وابلاب لتعملا ءاهتامك ترتك ضرالا تامكأو اهلهج امك راَبْخَألا نعو

 خبادلاو هسار ىلع طقس انووتك للجرلا *ساك لعفلا نيبع ىف ءايلاو . 0.

 ىّدَح اسيك ةرخآ وا ايندل هلمع ىف ساكو مثاوق تالك ىلع ىشع

 18 انك فلو 1 ناسنالا نلقو :سياكلا نتعا خيل امدح ةريبغو

 ّلَعت ىلع واولاب لتعملاو لعف ىلع مفاسلا نم همال ىف ءايلابو

 دنع هسأر كرخح بارغلاو ءىقو ل ىتك ورشا قدك

 هقصْلأ 0 ثاينلا نيبلا اةنكو ىيقي مرا سيرا كاك --

 ضرالا يدك غلب رفح 3 ئقكأو اهتامت“ اطيا ضرالاو ضرالاب

 90 ىف ءايلابو «ُمَمْنُي ملف ىطعاو مجاني ملف بلط اضياو كاملا هتعنمف
 ىرك لعف ىلع واولاو ءايلاب 00 لعق ىلع رئاسلا نم همال

 ربلاو عفترتل اهتابرض اوك ةرللاب تورك و هلقاس تقر اضيأو مان ىرك

 ءىشلاو اهريغر رادلا تيركأو هترفح اًيرك رهنلا تركو اهتيوط



 و/و

 جنا رهدلاو هيلع صرح ءىشلا ىلعو كلذك هلك نزيثلو راَعسلا
 بّلكلا عقو لجيرلا َبَلُك اا ا نا هلوهب ءانتشلاو هوركملاب

 للعلاو هوركملا هللاو هترهظا اًفْشَك ءىشلا تفقشكو ءهتيشامو هلبا ىف

 ل انشك | :بادلا تشك و ماع لك لحكفلا هكا ةخفانلاو اهبهذأ

 تراص مهقلا فَشْكَأو ل هلواكيل للاواني

 مهريغ موقلا رثتك لعذو للعفو لعق ىلعو «ماع لك لمحت اًفشك جلبا
 الك ةاتكو ةرتك .ءىشلا رثكو ةرئاكملا دنع رك تاعك

 قعر علام كو رثكاو السم تالط رقت 0 لجبلا رتكوبااريتك

 ةمراكملا دنع غنم ه مركأ ترص امرك همركأ لجولا تمرك للعفو ّلعت

 ةمارك العم هلو هقالخا ىف لسضف اضياو ممل ىض امرك موك 10

 ّلعَم ىلعو ءاميرك ادلو دلو لجيلاو لك ةلونم هتلر ل ع

 ابك ريغسلا ربكو مسالا ربكلاو مظع لا رمالا ربك 'لعقو

 ةشامك لجرلا شمكو 35 ادلو تدلو عضاولا تربكأو 17

 لجرلف ١ ارورد ناك نأو » اهعرض رغبص لك نم ىتتنالاو هرما كك موع

 شمكأو هرصب فعض اًشَمَك لجرلا ٌشْمَكو شومك ىتنالاو شيمك 5
 وظنم ا كو عوسا لمعلاو ىشملا 1 اهفاَلَخَأ عيمج رص هتان

 ”.هتببحأ ىض اًقركو اًهْرك ءىشلا تركو اهيرك *راص ةعارك ءىشلاو

 0 اًدّيَع نبك لعق ىلعو ؛هيلع كترسق رمألا ىلع كتهركاو

 اند ىف بوثلار اًسقلا ل هوافصو هوام ريغت. دمك. نوللاو تح

 دل ريعبلا و عك او .لكالا ملاكا نم هنطب + امعك ءىشلا رعكو 0

 تا

 فس رح ءىشلاو هظفح ءالكو ةءالك هللا ءألك 1 ىلعز ر.مهلا «ءاما
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 َبَرَكلا اهيف تدحقع ولدلا تّيكأو ثرحلاب اهتيلق ابوك ضرالاو
 بّذَكو هقْلَخ دش سرفلا بركأو عرسا لجرلاو ىلعألا لبخل وهو
 يكياو :لامأا للا نع هيتس 4 هدكمح ىف اانضياو كدشا اًبذَك

 نوكبو لعفلا قصت ءاوخالا ىف فرصتي الو هب ارا اًذك كيلع

 ابهصنم ءاج 0 يونا 5 00 كيلع بذك الا | فرم » هدعب ام

 هقرص اضدأو هوعيح ءىشلاو ءىت نم 0 عروسمأ اناقكو 0

 ثويبلاو قوملا ضرالاو . هنطابو ةرهاظ بلق اضيار ههجو نع

 ٌبَتك بوك 'امهنيبا,نيكرد سبل لجربلا 'تقكاو نا ا

 كم غرشو داضق انضيأو هلعج اضيأو هضرد اضيأو ابانتك ءىشلا هللا

 اياتك كصلا 0 طخ ل ناو َملَع اباتك لجرلاو هب رمأ اضيأو

 مئاهبلا ىقنأ ح 0 هيفرط عمج زوكلاب ميدالاو هيف فورد عمج

 اهتددش خد :رقلاو باتكلا مهملع هنايبص ملعملا 0-5 كلذك 5

 ىكيبصلا تككو اقل ترش مظعلاو ا ان ءىبشلا 5

 اداسك 'ءايشلا تسكو .برقلا ٍبتكلاو كنه برق كيتا ١

 داسكلا ىف اوراص موقلا قل را كلل اب قوسلاو اعفان نكي رث

 لعق ىلعو :ظلغ رفاخلا بتكأو اًعبش ًالتما ابنك, للا 1

 ىلع تتنبن لخنلاو هيفب برش اعيكو .اضزك ءامأا 8 اعرك ّلعَقو

 لجرلا ىلا تيَملَع ةيراخلو همئاوق تقر اسك ةبادلا عوسكو ءاسملا

 برق اهونك توملا عتكو . ءامسلا ءاموهو اًن[ر]ك اوباصا موقلا * عركأو 6 59

 عباصالا تيعنكو ريطتل اهيحانج تمص باقعلاو ضيقت 01

 ءىشلا تبلكو عضخ لجرلا عتكأو دره ومش ليجولاو كتلصبقت اعْنَك

 وهو بلكلا :هباصا ابلك بلكو لقلا وهو كلكلاي تا ا

 نا

10 

 نا !1

20 
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 88. هلثمو 01 5 لالا ةتسسكو رثولا * بلع ىورجكي دل

 رجح ىب سو لق رشلاو ريخل ىف

 رظنمبو عمسمب ناسكو 2 طق. ورم ع نوبأ نسكا ا لادم

 اهتكيكأو اهتكيك 1 اي, احبك بعدت و .ةبادلا تكبكو
 5 ه ءهدّع 5-95 هد2دد

 هنانع تيببرج هتكابكاو دعبل هنانع تبدح هنكبك لاقيو 5
2-2 

 تدنكاو انك تنك د ليلا 2 للعفو ل ىلعو «ةسأر بصي

 ةادللاب هتمعطا هتامكاو 5 لعف ىلع زومهم ا ( لمع نم تظاغ

 تأَشَكو حري تبن لك وهو لكلا تعر تألكأو الك لبالا تألكو

 لعف ىلعو يشك وهف سبي ىتخ ا هدانا مكللا

 ع لعفلا مال ىف واولاب لشعملا « نوح كك لبجرلا بك 0

 ءىش لكو هتداهش ىمك همال ىف ءايلابو ' روب ا 501 دنزلا

 هناك ليعفم ىنعع ليعف هنم عاجشلا ىمللاو هرتس امك

 00000 ١ ىعم ؛افالتكابا لحفأو لعق» ىلع فعاضملا هللا نتس_ ىف

 ا000 الك كغيسلاو اليلكو هلك ناتسللاو رضبلاو الالك_.ءايغألا

 اي ىلا دلك ران ريسلا نغ ا تفعض ميقلا ّلكأو عطقي 5

 00007 11 وا ابلاظ تلبقا ءىشلا لع تيبكأو دهجو ىلع هتبلت
 مامكب ا” ندحشا ةياكلاو ريعَبْلاو تعلطأ امومكو امك ةلخنلا

 هل نيج صييمقلا كك طوب فدلس ءانالاو ىعرلا عنمي

 ديزوبا [لاقو] ةلافك ءىشلاب فك لف لع جحصلا ىقالثلا يمك

 .لكإي ال ماقا سيفلاو امهب تممق ميتيلاو لجرلاو *هب تلمكأ تلفك 40

 ءىشلا فك وسم لنا كتلقكأو مايصلا ليصو ناسنالاو

 ع ليجيلا ا هنع تلدع ءىشلا ىعو «ناظفح ام

24 

 ندد بيغملل سمشلاو برق ءىشلاو هسفنب رضا ابرك رمالا. هبركو
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 انر بج وسع ىصقو دعا ى ةمنحمو ىصقأ فكك هتوصقو سايق

 0 رضا هيصقي ال الونم انّلِرَِو لعب ءاصقو اًضق ا نشلاو للا
685 - 

 تدلاعج ١ اًوكق عءا[و رىدلا يا الدعم دمأل ف واولابو #2 ءاصقأ علبي

 نصح اوهَف شيعلا اهو هنت هتتمنأ ضرالا 52 ناوكذألا ديف

 5 اضيأو َقَرشَأ ءىشلاو ماعطلا ةوهش هع[نم] ناسنالا بارشلا ىَهَقأو

 ّلعَف ىلع لتعملاو لعق ىلع ماسلا نم همال ىف ءايلابو ؛ديغ ًالم
 تّذَقو كلذك ءانالاو اهيف راص اهكسو وهو ىَّذَق نيعلا تيذق

 ىو .نسانلا نم ةيذاقو .اهجرف :ءامبا تنمو ئتنا لكو ف 00 اًيْذَق

 ىذقلا اهيف تلعج نيعسشلا 5 تملق خاياقلا ةعاملل

 ٠0 اذك عضومب اًظْيَق ظق التعم هنيع يف 0 « نم ل

 0 5-5 هللا 5 اهني بوس 5 ةلئاقلا مان انيق 5 ا

 د2 اولا 0 هع رمش ن د هنع فيد 1
 0 هع

 فاكلا فرح

 ءيشلا تنتك نفعاضملا "سحاو .ئتعمب لعتاو لكك 0

 دك نآرقلا ةغل معالاو ةغل هترتسو نكلا ىف هتّنص هتئتكأو انك
 :ةصخل هقكأو ءىبشلا تيرا هلكيف هتيفحأ هتْنَنكأو 517

 20 5 اقامّشك ظخقانلا تفشك لعف ىلع جكادلا ىقالتلا

 دنع هسار عفر, فرخأو ارك راممل قركو نيجاتنلا نيب تعبات
 رحكلا وهو اًرظك اهل تلعج اهْتوطكَأو [سوقلا] ترظكو لوبلا مش



 اثذإ

 من 5
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 تمت ةولصناو انماد ىوسلاو برك زاوخلاو لاوبلاك ماوقلا وهف رثك

 سمشنلاو هب ىلص مهقئابو دن ةراوم ىواس ءىشلاو هتبلاط لجرلا ىلعو

 اهناقوال اهمادا ةولصلاو هموَل ناكملاب ماقأو ءامدسلا طسو ىف توننسا

 هيلع رّكَقو هظفح ءىشلا- ىلع تآقأو مهتوقب مق اوف هلها تاقو

 توق لعف ىلع لتعملاو ّلعَف ىلع راسلا نم واولابو ءهب َرقكأ هبّتّدبو

 87. داقأو * ةدامقو اَدوَق ء ىشنلاو 0 داقو هرهظو هقنع لاض اًدوق ةباحلا

 ءاهدوقت اهكتيطعا اليخ كتدقأو هليتق# هلتق لئاقلا نم ناطلسلا

 ءايلاو واولاب ٌلعف ىلع التعمو لعق ىلع املس همال ىف ءايلإبو

 ءىشلا تونقو لاط اَنَق فنالاو همزل ىنقو ا او ينك

 ىرَقو ىتغلا ىلع داز هللا 007 ةتقسكا ةيسافو هرم

 اهتعبتت اورق ضرالا تورقو رهط ىأ هرارق مظع ىَرَق هريغو ريعبلا
 عاجشلاو ةدملا ح وذو هتعمج اًيِرَق ءىشلاو ضوكلا ىف ءاملا تيفو

 دوديم متغلاب َءاَرَقَو هتلزناو هتبعطا ىّرق فيضلاو كلذك ّمسلا
 اناس لعق ىلع ءايلإبو ءهربَط هتمزلا سفلا .ىلع لكلا تيرثأو

 ىلا هتبنرأ فرط عجر ىمعَق فنالا ىعق ٌلعف ىلع واولاب لتعم لاو

 ىلع ميلظلاو بارضلل اهالع اوعق ةقانلا ىلع لمخل اعَقو هالعا

 هيذخق ككصنو بتبلا ىلع سلج عبسلاو تلا ا :ئماعنلا

 ىلع التعم همال ىف والاو ءايلابو ؛ةسلجلا كلت سلج ليجولاو

 هتقَذَق ناسنالاو هتعبتا اوُفَق هنوفت لعتو ّلعف ىلع اماسو لعق

 تبرض اًيّقَق لجرلا تييققو ىفقلا ىّمسي ماعطب هتمرك أ اضياو
 ءاملا ليح عرزلا ىفقو ااقك نم اهتحذ اًيفق اهريغو ةاشلاو هاقق

 اوصق ناكملا ا كتّلَصَقو كندا كتيفثأو هيلع هاقلف بارنلا
 01 تا 0 هج 9- 1
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 ةارملاو لُسَق امهيلع راص البق ةاشلاو ناسنالا ّلمقو هأوق تيك أرتق

 68 هيلع رطملا عوقوب دوسأ دوعلاو امك ىهف اَذِح ترصق

 ناسنالا تلْقأو كلع اَنَلَق ءىشلا تلقو قرولا نع رطغت رجاشلا

 رثك ةالغلو تنقع مث اًدحاو تدلو ةقاتلاو ىلوادل شكلا

 5 هتبنرا تنعجر اًمعق فنالا معقو  ءاملا عقنتسم تلق عمج اهتالق

 كيلقما يل يعلو نوعاطلا هلتق ناسنالا معّذأو فاك كل

 رثك ةئاعقو اًنعَت ءىشلا ثعت لعق ىلعو ءاهتعاس نم اهتغّدلب

 موقلا نيبو 5 ءىبشلا مدس لكك اك ىلعو «ريللا ثيبعقلاو

 مسقأو -ىسح :اماسقو ةماسق ءئشلا مسقو. تيصنلا ملا 00

 10 لك نم هدعاب ودعلا .هللاو.ةترسك اكبقاءىشلا تكبح (030

 لوق نم مجبقب ىآ حبق * ظ نص دكار "كي حبقو ريخ"

 اهبلاح ترض اًصعق ةاشنا نيصعت لل[ع]ذو لَعف ىلعو ؛لدعف وا
 نتسعق لثم اصاعق ةبادلا نتصعقو صوعق ىهف اهرد تعنمو

 كقضاس لع بيوم ماد درست دا متَعلاو اهلاعس وهو اساعَف

 15 باتكلا تأَرَق َلَعَف ىلع زومهملاو ؛ةناكم ةتلئق اًصعق <ىنثشلا نضعقأو

 هتعيج اضياو !ًرهاظ وأ ارظن اضعب هضعب تبعنا انآرقو ةءارق نآرقلاو

 امرهط اضياو اهضيح اند ةارملا تأرقأو تلمح أرقو ةورق ةقانلاو

 ءاهبورغو اهعولط اند اهريغو موجنلاو ترخات اضيأو 2 جالو

 ترثك أَمَق لبالا تأمقو رغصو لذ ةءامق وبك لككو لغف لك

 وم ءكلذك لبا تراص مدقلا ًامقأو تتمس ادوبق ةاشلاو اهلاح نسحو

 ءايشلا لاو. هين فتكا اماغم رمال مق لسفلا ني نا
 نم شلعفب عارج هدابع ىلع هللاو دعق دضو هيلا ضهن امايقو اموق

 اذاف امايق نطبلا ىشم ىفو. َتاَم ناسنالا|ةَمايتو 000
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 فاي
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 ةةيشم روتفل تشم ارصق ةأملا وّسَخ رصقو هاقيع لئلا هديك >2 تن

 تردعق ىنح تربك ةيييبلاو أريصق احلو تدلو فارما ترصُقأو كيقلا

 راس اًمّدَق ءىشلا مدَقو عاماما راص اًّمّْدَق ميقلا مكقو اهنانسا

 0000 لتأو هل تمع ءيّشلا كاو اموت هفس نم ملقو ابيدق

 ناطق رمتلاو هتنبأ اًعْطَق ءىشلا سٌعادقو ٌؤتجا ءىشلا ىلعو
 لصت ل ةعيطق ةبارقلاو فقيدصلاو هتبلغ ةّححلاب لجيلاو هتدرج

 تراص كلب ىلا كلب نم ريطلاو امهتزواج ايوطق صرالاو رهنلاو كلذ

 اهل ضرع ءادب اًعطقو ٌةعطَقو ٌدعَطَق ديلا تيعطقو لق رثبلا كامو

 طفلا همساو رْهَبلا امهباصا اًعُسُت :سوفلاو ناسنالا َعطقو تَطقَس
 َعطَقو كلذك هقح نعو عنم فيرطلاو واجر عطقنا هب َعطقو

 عاطق ناح لضنلا عْطْقأو ةطالسلا هنع تيبقذ ةعاطق هناسل
 نالفو ةوسللا هنم تمت بوتلاو اهضيب عطقنا ةجاجدلاو رمق

 رجشلا نم ابيضق

 ةعيطق هتيطعا لجرلا[و] قلل ىلع هفيقرت دنع هتكح نعطقنا

 86 لجرلاو ىنع عطقنا ءىشلاو *دعطق ىف ل نذأ

 00000 0 1 رشتني هو ءاسنلا نزيه لجرلا عطقأو 5200

 هل ضرفي مو ناويدلا ىف هئاراظنإل صرف اضياو زجحع هثانا نع

 مث امَق ليجيلا رمق ليعف لع « عطقم وهف هلها نع برغت اضياو

 اهقرخأ ةيوقلاو راحت هيتيع رمقلا روث نخا ىبظلاو ملثلا ىف رصُبي

 ا نتألاب ريعلاو ةمدألاو ةرشبلا نيب ءاملا لخلاف رمقلا

 راص ةوق ىوقو رمقلا تقو ىف اوراص ميقلاو ءاضا ليلا معو امهضايب

 تراص اضيياو رْفقلا وهو ءاوقلا لون ىو سبتحا ةياَوَق رطملاو ايوق

 قاوقلا ذكرح نيب فئاخ رعشلا ىو هباكاصأ وأ ةيوسق «باود
ٍ' 0 : , 7 

 ةرسو لسكق نلنحاي م اهضيأو صح وأ رول ى هداز ىنك اضِبأو
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 تسبي اًطَسَق ةبادلا ٌطسقو راج اطوسُق طّسقو +بوكولا نع: نك

 5 ا 0 2 طسقأو 00 0 0 ةقلخ اهالجر
2 0- 

 كلذك هلعها نم ليجرلاو ىكاسلا نم الخ 5906 ناكلا رفقأو

 افق هتدجو ناكملاو كلذك لجرلاو مادا هيف نكي رف ماعطلاو
© -- 

 0 ف ريعبلاو هيف دتعيج اد 5 ءاقسلا 3 2 تحج

 عاد اشرَقو ةشرق شرقو بسك انهن شر نتيكسو عصَخ لجبلا
29 2 

 ةكشلاو هبلع ىعسو حيف عقو 5 5 هترقش الش نم ههجو

 اَلَبَف ٌلهقي اًكيبق هنث: هيلع تينكأ .الهق هتلهكو مظعلا تيعدص

 ا و سند ليهقأو .ةمعنلا.. لقتسا  اهصياو :فطقلا كرت

 عرسا اًسِبق لحفلا سبقو اهدقوأ رانلاو هبلط اسف ملول ني

 لالا تركي + لست لتعقو لعف ىلعو ءايحقلأ ىرنلا سبقأو جاقلالا

 ابيرق ترص اًبرق ءىبشلا نم * تيبرقو اهدرو ةليل هتبلط ابرق ءاملا

 مدالو اند لماح لك َتِيقَأو هنم توند يرق ءىشلا كبرقو هنم

 ابارق هل تلعج .ءىشلاو اند ءانتألل رهنناو اهتم ناسا 0
3 

 ىتسفنو . ناطيخلاب اهتيصخ ارصق ر اعلا ترصقو نيبص سرفلا برق

 هتنص سرفلاو اهتنص باجخلاب ةيراجلو امهتسبعحح ءىشلاو اك نع

 اهقرص ةأرملاو هذارأ ام نود هتفقو رمالا نع لجرلاو هتفرط رصْمْلاو

 ىع .مهسلاو هب عفتنت كيلع ءىشناو هب اباجعا اهجوز ىلع

 اروبصقو ارصق هتكرف بَضَعلا نعو لاز عجولاو هغلبي ل فهلا
 هنعجو اص ريعبلا رصقو لاط كض اصق ءىشلا رصقو اهلك اهيف

 اتاي

15 

20 
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 دكتشا اعيق عمتو اهرئا[وح] اضعب اهضعب كص ريبَكلاو هنُحَبَك

 ىفو ضعب ىف هضعب لخد لجرلاو هيف عمقلا 0 ءانالو بوش

 علط ّلجرلا تععمشأو ترثب اًعِمَق نيعلا تمعمتو هيف ليخد ءىشلا

 هتلبقتسا ىداولا ةينشاملاو تلمحت ةلاَبق كب تْلَبَقو هتددرف كيلع

 0 حدو ماتباصا .خريغو 00 ب اليبق تبق الوبق حيولاو
 وبكلاو اسم هتذخا ةيدهلاو ءى ليزك نا تقو هككشت مدنا ٌلبَقو

 ةلابق كلولا ةلياعلاو ىلغتالا ىلع 0 ل1 لبقأ» ةليفأ ىلا سدس

 اهب امهتلبقتسا مَقلاو قيرطلا ةبادلاو هتمزل ءىشلا ىلع كتلبقاو

 اال تابلقو .. ليبقلا حبر ىف انرص انلبقأو هلثم كيكذ جمولاو

 ءىبشلاو هتربنخا نطبل اره رمالاو هيَلَق تييصا ءىشلاو هتالوح 0

 ريعبلا بلقو تلو اَبَلَق ةفشلا تبلقو ترمتحا ةرسبلاو هتادتر

 لجيلاو 00 نأ ناح زم لا كييلكَو تايف ءبلق هعجو ابالق

 عذ ىلا تملؤن اع رثبلا ترعقو بالقلا عقو تدبرش ع ءاندأو ار

 [ايلردتا نم اًيهتطقسا  ةرجشلاو  ةلضنلاو .درعق غلبت :ىدح هيف ام

 وهو ترفش كض ةنارملاو رعَق امهل راص ةراعق خئدكصلاو رئبلا ترعشو 15

 هندحرج اخف هتحرقو اء اسه-هل تلعج امِهتْرَعْفأو اهنوهش كعب

 اهب رهظ :ةقانلاو هبان علط اًخورف سوقلاو هتلبقتسا فدخلاب انالفو

 5. تيجرخ ناسنالاو ةحارق .* نزكلا نم بلقلا حو نظي رث لمح

 نيل خضورلأو هاهبج لطسوا نصيبا هوا سوفلا 5 حووقلا ب

 جوف برج احرف ليصفلا عوف عل تفوح ءىشللو ضيبالا رونلا 20

 هفنأ ىف ةمّرقب هئامسو اًمرَق ريعبلا تسرقو ىحرف علبا تراص ممقلا

 رم اك 15١ اتابغلا ١ لواستت 5238 كلاو كلف عفت ذغطق و

 لكفلا و هتيهتشا امرق مكللا ىلا ترو لكك اما نيس
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 ءىشلاو ةرجاشلا تعّلقو نيريعب بهو لجرلاو اهذزق علط ة[مه]هملاو

 ا هامخ نم نا[الزذ علقو هتعفرو ضرآلا نم امهتجرخا اعله

 ليغ ةعلق ريمالا علقو [يارسلا ىلع كسيتسي رن نعلم علقو

 ىو اوقك رمالا نع مىقلاو نوصل ىو عالقلا تّيَتَب تضل
 5 عفر ناسنالاو هسأر عفري ملف مَثَق احومق ريعبلا حمقو تبهذ

 ليدل مق , اهتففس اًحمق ةحكيبقلا تحمقو هرصب ضغو دسار

 عنق وهف لأس اهوْنُق عّنقو عّشَحو لذ لجرلا َحمْقأو حمقلا هيف راص
 كرابت هللا ى.ع ىضر اناعتقو ةعانق عنقو تام ىعرملل لبالاو

 ٌريعبلا َعَنْقُو تيضر ءىشلابو كلوقبو عنق وهف همسقبو كاعتو

 10 لَبْقُأ هسارو ءىشلا وحن هرَصِب لجرلاو اهاعقر برشال امهسوور ةبادلاو
 هانالاو ءامحلل اهّذَم ةولصلا ىف هيّديو كلذك ءىشلا ذو لك

 اخ ايذحتسم هسا سكن اضيا عتْقأو ءاملا ةيوج هب لبقتسا

 هتشيعم ىفو ماقتسا اًدصق هقيرط ىف كصَقو دادضالا نم هعفر

 وأ ثلثلا ىلا هفصن نود ةكصق م.ظظعلا نم كلو فرسلا كرت

 15 يللا هدصقأو و 520000 جدلا تصقو هترسك ءىشلاو عبرلا
 هم سس

 اعرق م كلذك هتلتق ةيمرلاو ةنعطلابو اهتعاس نم هتّلتق

 درض ةقانلا زحفلاو هيفا ام. ىقوتسا ءانالاب هتهبجو اصغلاب هتبرص

 دنع هتبلغ لجرلاو اهب باصا ةعراوقب رفكلاو هحئافتسا بابلاو

 ع رقو مزعو هيف دج هبوبنظ رماللا ادع تسمق ةمايقلاو ةعراقملا

 0ةراوزلا ىم الخ ءاتفلاو كلذك ةماعنلاو هسأر رعش قتلا اعرق
 تعجر فشل ىلا تعرقاو عدترا ءىشلا نعو لبالا * نم حارملاو ؟

 الكاف كتنعرفأو ماللتاب هترهق لجيلاو تمسق ةعرقلاب موقلا [نيبآو

 ماكللاب ةبادلاو كلذك ةمينغلا ريخو ميرللا وهو اًعيِرق هكتيطعا
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 هم

 5 دك م كو كنفلسأ كتضب رك ةخع 0 اله وأ انيمي

 53 عَبْرأو 6-5 اضياو لمفأ ربعبلا محفأو اميضع 3 53076

 ىلا 0 ةيدابلا لح مكقأو ةتدانلا 3 اكشن قارعالاو نيا

 .* خنسلا ةتَمكافأو ةذشلا ةيكقلا 6 ةدكيدشلا خنسلا ىف فايبألا

 اَسْوَق كربلا سرقو نيمرق ىبا ناك وا ٌةواذغ ءاس ىبصلا َمَحْفَأ

 نم ةو[ام] دج دوعلا ككاو كا وأ لمع نع هرصخ لجرلاو -

 تفرقو رة هل تلعج هتربقأو هننفد ابق هتربإة]و دربلا ةدش

 0300 اطرشف رشق“ ىف لكو حوخلو اهنا تعين افق ةرجشلا

 00 11 ءقلاو# تيغب ديلي هنايمر واو دنا هسنتط_ وسب
 ىا اذلت ىدي تفرك امو هيبأ ةءاندب ةنكيلا ىلاد هريغو سيفلا

 رجاشلاو خيشلاو عرفس نم اوعجر اليف ٌدْنِجلا لَقكو تند ام

 8-5 باوضلل جاع الويفق لكفلاو رمض سرفلاو اسبي لوفقو الفك

 درت ىلع هتيقلا ىأ ارق هترتقو لقق هيلع ىقلي ام لكو بابلا

 اتق محللاو هراتق دجي ع هل دعب ةيجلتو وضاع نكن

 ةمامعلا طعقو رقتقا لجرلا رتقأو هكر واو اضيأ رتقو هراتق عفترا

 ةطعقملا اهل لاقي ةمايعلاو هنع ىهنو َلَت الب اعرادا اًطعق

 7 00 نكد, لجيلا ئطعقأو 1دياكش ا هينا تاكل

 امهتعمج انارق ةريعلاو جدل نيب تذوق للعفو ّلعف ىلعو «هعركا

 هيلا ةتددش ءىشلاب ءىشلاو دنع ىهتو اقرب ايهتلكأ نيترمت نيبو

 هابجاح تعيتجا ان نيد قرا وهف عيج لبنلاو فيسلا نيبو

 لّمدلا ار هتقطأ ءىشلل ترقأو هانرق تممظع نوق ىذ لكو

 اللا ةعبص تبلغ اضياو :ةعفر. هعرذ  لجبلاو افقي نأ ناك

 وه * ثك مدلأو اهدوذي دكاذ الو ىقسلا دنع هلباو اهيلع هل نيعم

4 
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 مك فطقو رو رثبلا ف عمتنجا ءاماو سالقم ىف فيبعلا
 -ِ 3 2 7 20 ماس 2 - 5 3

 عم كرسسببمدب لكاعأ خباحدلاو رامتلا بورضو دارج لا د افطق

 فاطقلا تمو 3 ف انردص انفاق ذأو 1 هريبغو . دخولا وطَخ براق

 "ا عشا ىع 4 عّشْفأو هتفشك اعشق باحسلا حيولا :
 ةزسكا لجرلاو ديبغ انررص انُط كذأو سبتحا اطوحق مطقلا ًطحقوأ4 5

 نا اقحاسم هند [جو] هترهشأ و هتيلغ ارهق هترهقو عاجل ىف لا [رن]ا“ 1 ىع]
 للجرلاو ابحت ضرادأ ىف 3 ؤ اروطق ليج 00 اطَق شلا ع 3:

230 

 رطقي نأ ناح هريغو املا رطقأو نع نع ئىا ةرطق ىلع هاقلا

 10 تقول ترطمأ ءامملاو ىاتلا ىلع .ةتفتحع ذلك راوُسلا فرط تدلقو

 ىف ءاملاو ىقسلا تقول  اهتيفقس ضرالاو كلذك تءاج ىكلاو

 برش هفوج ىف بارشلاو امهتعمج ءاقسلا ىف ءاملو ىبللاو ضوخلل

 تيبَص اًضْوق هنكفقو . هّمَص ميظع فلَخ نع رجلا ل

 َلصَقو  داقسلا نتهتشا باتذلاو رقبلا _تكتفأو اصيل 00
 1 لطفاو عطق فيسلاو لييصقلا هتمعطأ ةبادلاو هتعطق اًَلصق ءىشلا

 نو رَخَأت رمالا نعو مق دض ادوععف دعتو لصقي نا ناح عرولا
 ليكت رث ةلضنلاو عنج اهل راص ةليسفلاو ىسبح لْغش كنع
 ميللاو تربص جاوزالا نعو اهنع عطقنا ضيحملا نع نأ لاو اهماع

 كب ازن اذا لثملا ىفو مراكملا نع هارخأ ءوسلا قرعو لجرلاب

 90 هباصا لمجلو مايقلا عنم ناسنالا 0 ملينا ! كيف
5 6 5 

 لتتم نود ةفنم كت.رعقذ رعشلا كربت ضءرع . مك كرجل ءاخ رتنسأ وو اعلا

 1 ِ د 2-3 ١ 6 هد

 راَهْطألا بةقاوع داتا وجود رم 5 كلم لبعم دكدعيفا

 عضوملاو ءىشلاو هنعنص رعشل لاو دتعطق اًضو 5 ءميشلا تضروقو



 ةم

 62 ا هن 5ع | 26

 رئاطلاو ايم ءام نم اولد ةسأر ىلعو ةتعدوأ 1 هرقأ هنذأ 3

 9 كفقوا اهلج نهظ  ةقانلاو هب .فرتعا ءىشلاو: قو توص اير

3 6 
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 اهعماج ةارملاو ةقكتما  تينح هلكم بلطو ةيلع ردق ام كت 1

 تيضبت لعق ىلع ميحصلا ىثالثلا «نيقلطنم ُلَقَجْلا اوّشقأو
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 تدسبقاو اذيدش اريس اهترس لبالاو همئاوق لقن عرسا ةضايق

 د د 2 ن2 هع بع
 َخ 5

 كثعقم بيسب كارم ىنتعفأ 20

 كي -3 0 500
 هتقيفح تيلع انيقي رمهالاو ناك توملا 00 7 ءتيمأ .الثق دم 0 3

 ةريغو 3 صلقو لتغلل هتضرع هتلَمَفَأو / لاق ناسنالا هللاو

 هع 2

 3 تمس خقانلاو جورك ركلاب انكم مانسلا صلقاو ضبقنأ اصولق



 نكشف 1 1-3321 ل ني ف ني 7

 ةا

 5 هد
 ,صقأو ال نع لمعلا ةضصق 0 0 اههنم نكرىصقذ ليوط لكو
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 هد 9 ندع : هه 0-100 2 2

 تدشيهجو هنبسكا لجولاو تننا مرجأو امرج مرجو اعدج وه

 اتاي

--5 

 كلذك سفنلاو ايكابتم 0 * تاوحاو اًشيح ءىشنلا ىلأ

 اًرمَج سرفلا ريومجو لام عنجأو احونج ءىبشلاو ليبللا مدجو

 0 < نام كدر 2 نع 5-6

 هيلع موزع هعبجاو اعبجح ترمهأ عمجو عرسأ ناسنالاو بتو زمجأو 10

 '000 ايدج ريثلا كتبتجو ةفلتخم نكاما نم < يشلاو ٌبهنلاو

 هكق 3 اليج هلمجأ مكاشلا نلمجو كينع هتيحون هكتبتجأو

 ا 000 انتج امل 4 قنج لت لج هيقل تأ
 اًبْرَج ناكملا بدجو هربت لقو قابض دحكجلأو اًدَحَج دكجو

 هباصا كلجاو اَذْلَج ناكملا دلج لعف ىلعو يصح ىلا

 تافج لعذ ىلع زومهم ا «دارجلا هباصأ نر 5 ادرج 3 0 ديلَجلا

 ةد 55 اهدبوب دقلاو هئاتغب رهفلاو هنقلغأ هناقُجَأَو فج 2

 نحكي ءاقج وهف ريغ ال عفترأ اوفج ديزلا افجو هنعرص لجرألاو

 تحلو ترجو ةأرلا ترج لعق ىلعو ؛اهلمح دنع راهثالا كب

 ىداوبلا ززج لعفلا نيع 0 واولاب لقعملا ءروكذلا نود ثانالا 0
02 0 

 هفاذو معطق ه هزاجاو هيف ىضم هزاج ىعمصألا [لاقو] معطق هزاجأو ازاوج

 دلل ةيهنا دحاجأو ةحايجم: اًحوج ودعلا لام هللا اجو

 اَناَلَِج ءىبشلاب لاجو هقوَج > اهب علب ها ةخنعطلاب هناجو كنك



81 

 تصحتسا سمشلاو ليللاب تدّقوت رانلاو كلذك لازغ دعب ميقلاو
 ميقلا ىيحاو ىيكتسا ءىشلا نمو ةحاقولا دض ةايح لجبلاو

 تمي رث ةقانلاو رظطمل وهو ايكلا ىف اوراص اضيأو عباود تيب

 تابنلا ةيح اهاندجو ضرالا انييحاو انيطم انييخأو تلو لي

 فري ىلع لتعملاو راسلا نم هنمالا ىف ءايلإو شنت لم كيلعا ا

 قرع ىَبَح سفلاو فنأ ةيمحامو ةيمح لجرلا ىمَح لعقو لعق
 اهيف كيدخلو كلذك رانلاو اهرح دتشا ايمحو اومَح سمشلاو

 ميقلاو راضلا ءازغلا هنعذم ةومحو ةيمح ضيرملا تيفحو كلل

 نم تفنا ةّيمكم ىفنا تيمحو هتعنم ناكملاو غترصن ةيامح

 10 نمرفلاَ نكد هضرع لنجرلاو يدع هنلعمج نيمار ميضلا

 اًيصخ هتيصح للعفو *لعف ىلع همال ىف كبلاوو ةرصك 4 00

 ىصخو ثّدحلا مدر هنم يرخ اهب ىصحو ىصخلاب هتيمر

 تفرع اضياو هتقطأ ىلا اكيشخا ىصحلا 3- دهننباصأ

 اًيزحو اًوزَح نعاللا ارح التعم همال ىف ءايلاو واولابو ؛هرذقو هدحع

 15 امهعفر اور ةيشلاو ةقفرلا بارسلا ارتخو ريطت لش! 00
 هب ١ 0 2 كح

 ميل فرح

 ناتج ليللا هّنج فعاضملا لحاو ىنعم عفو لعق لع نك

 الا هيلع عم هلوقي 2 نم' فنمو كلذك ةيلعو تس هسا !

 20 تيك امومج خجاشتل 0 كننافد هتنَدجأو ا تنييلاو اهتالد

 حو اهوام رثك رثبلاو بعتي م كلذك اًمامج سرفلاو كرَكَح

 ءاًشيشج هلعج 0 0 3 نك مزع 0 اًدج رمالا ف

1 



 لو

 ليتم ءىشلا ناحأو كله اًنيَح لجيلاو رضح ةنوئيتح ءىشلا

 ّلعف ىلع رئاسلا نم همال ىف واولاو ءايلابو «نيح هيلع ىلَأ ني

 ليعت الب ىشم ةيافحو ءافح ىفح لعف ىلع ءايلاو واولاب ّلتعملاو

 ىشملا نم هاملق كقر ةيفحو ةوفحو ىقحو فاح وهف فخ الو

 ظل ةيافحو ةواقح ىشئملابو كلذك هرفاوح ةبادلاو فح وهف

 ىفحأو هتمرح ءىشلاو هنعنم اوفح للجوأا 551 هب ممهن

 ”اندلاو لاوسلا ىو هلصاتسا هبرامش لجبلاو عاود تيفج ميقلا

 ةيجدخ مليا هلصت تناك زوجت نع معلص هللا ليسر لاسو غلبتسا
 ىلحو زكي ام هب تقلا نالفب تيقحأو ىفخأف هللا اهيحر

 ةاأرملا تيلحو ىسح ةوالح الحو ىَّلَح ىردصو 006 ىف ءىشلا

 اهتسبلا اوُلَحو اًيلح اهتولحو انا اهتيلحو ىلكلا تسبل اًمْلَح

 00 هلم تولح امو رفظأ ف ىا اذكي هنم تيلح ام, لكلا

 هتناهك رجا نعاكاو هتيطعا اًنوْلُح َلْجَرلا ثيلحو ىفنلا ريغب
 000010 ف رمأ الو نالف للحأ امو باط ةوالخ ءىشلا الحو *ةلثم

 توّدحو اهنطب ىف اهالس عطقنا ىَّذح ةاشلا تينحو ءوشب

 تسلح لجرلاو هب تيدنقا نالف وُدَحو اهتركق اوُذَح لعنلا

 اهعطق نيكسلاب ديلاو هصرق اًيَّذَح ناسللا باشلا ىّذَحَو هءاذح

 01 اش ءيشلا توشحو هلثم الْعَتو كتيطعا كتْيذحأو

 وبلا هباصا ىّشَح لجرلا ىشحو هاشح نبض اًيشح هتيّشحو

 0000071 ايف اثالف تيتاو هاتح هعجمو :اضياو عسقت عطقنان

 00 |[ تلح نت الو هلام ةلج نم قاطعا ام. نا, ىّشحأ

 كرحت ةاّيَح َىيَح لعق ىلع همال ىف رلاسلا نم ءايلإبو ءلاملا ىيدر
 ا ا ضرالاو ىييعا رفاظاو تيما نص ةايللوا اضيأ ىسحو



 ان

 ع »7 |١ زرحو

 لعق ىلع رومهملا وح ىلا هتممض ءىشلا تروح, عنتما ةزارح
 2اس ها

 تجرأ ايدام ةأمل اهيف 0 وح علا تّديح لعغو

 ىذلا رشقلا تدرج ع ميدالا تالَحو اهيف اهنيقلا اهتأمحلأو انتا

 (يسح لعق كب العلا لكلا يتسلل و عبق قد

 5 اضدأو كلب ندا ضرالاو ك«-برض طوسلاو فيسلابو رع هر

 و ند ع 3

 ا ىلحو ءالا نم اهتعنم لبالاو هتلكك
 52 ات 1 تد 5

 نمو «كمولل الكك رجل نم كل نىككح الحا كنالحاو ىمكلا بغ

 لععفلا نيبع ىف واولا تاوذ نم لعف ىلع لقعملاو لعف ىلع مئاسلا

 باع ناك 7 ءىشنلاو هنع عجر الووحو ةلاوح ديعلا نع لاح

 !0 نع سوقلاو تتكس الايح بركلاو عنم هريغو ءىشلا نيبو لاز

 ليت عضوم ىلا لجرلاو كيحن صخشلاو تبلقنا اًليَح اهفطع

 امرخوم ىلع اهشحخل لبقا ةغل لاحت تلاحو اّلَرَح نيعلا تّلوحو

 درغ لع هب كتعبتأ نيدلبو هيلع تلبثأ عمشلا مق ا

 المح ا كاكا ناكملاب 000 اهتببص ولدلاو هنم هذخانل

 16 الّيح هقون تراص لجرلا لاَحأو ىنتا امو اركذ امع تحلو ةارملاو

 مرقلاب طيحأو *هظفح ةطايحو اطربخخ ءىشلا طاحوا لكك 0

 لعق ىلع ءايلأاو واولاب لشعملاو لعق ىلع مرئاسلا نم واولابو ءاوكله

 لب لاقيو اهداوس داوسو اهضاَيِب ضايب كتشا اروح نيبعلا تروح
 ولت اَمَنأ روح مدآ ىنب ىف سيلو ءابظلا نويعك اهلك ةلقملا دادوسا

 90 هيلع ىواك امع لجيلاو صقن - ِء ىشلا راحو هيبشتلا ىلع

 برطضا ةريح لجيلاو تيضقتنا 1 رح 8 00 ءىشلاو
 ع

 ناح التعم هنيع ىف ءايلابو ءاضيا ىفنلاب هراحأ امو هدر باوشل



 ا

 00 ارحاو عرف انض انزحو انّرَح ناستالا نزحو تظلغ ةنوزح
 ع ن

 اظفح ءىشلا تظفح لعق ىلعو «ضرالا ظيلغ وهو نزحكلا 0
 و

 مس
 َّ ا احا ات

 هتدمحو هتبضغأ لجرلا تظفحاو هتريظنتسا هريغو نارقلاو هتنص

 هكا قا دخل نما هيف-اع هيلع تينتا اضيار ةتيمد نش !اًنيح
 20 2 نا 0 37 2

 ام لعف كمحاو اهتابن ك كبس ضرالاو اذومح هتدجو هتديحاو ة

 دك لق ريعبلا يحد 0 ىكتشا اقنجح فزنحو باع 0

 ميلا فر بح قاسلا مظع شمحو ووْض نطبلا ما

705 - 

 هلوب سينا اًبقح ٍريعبلا بقحو اهتدقوأ رانلا تشمدحاو ىكتنثنأ

 كقفدرا كتيقحاو اهرصاوخ تضيبا شحولا ريمحو رخات رطلاو

 لقح ا نسي ابقح هل تلعج 0 ةييقح هنلعج ءىشلاو 0
22-2 

 اطلح طلخحو ع عرؤملا لقحأو لملاك ةاقحو القح ردعبلا

 رمتلا فشحو ةكلهم لاك راص اضيأو مقا هناك طلخأو بضع

 لعق ىلعو «ءكلذك همت راص لضنلا 5 اجد ىل اقشح 1

 تدحو . ءىشلا 0 لون اًناَتَْدَحو اثودح ؛ىشلا تَدَح ليعقو
 9-ر

 ىلعو ءاهدالو برك لماثلو فورعم ندا هروح ملك خد اوعبذا

 قمحو فورعم ةقامحو قمح قيح نحو لعن ىف ّلعفو لعق

 0 ةيحس ىوشلا تقمحو ركج :لسشم.اًفامَح ناسنالا

 الو داوج اهجاتن ىف نكي ل سرفلاو فما دلو هل كلو لجيلا
 00 عنتما ةناَصَح ءىشلا َىَسَح عفو قلعت ىلعو «فباس

 نصاخح ناصح ىهف *فاقعلاب تعنتما كا تنصخو ةارثملا

 هنقعا اهجق ةارماو اهنصخأو هتارما هتتصخأو لجولا ىصخَأو
 0 دينخ نم ةأرلاو ناصخالا كلذب امهمزلف العابت ناجوزلاو
 ع ص ىشلا نسح ل ىلعو ( عنز رحل ع ىشلاو تيملشسا مدلسالا



 م

 2 2 ١ - ه 000-2 9 ن ع

 :نابصخحو «داصحو «داصح ناح 3 ىشلا لصحأو * ايككم اقبتو 25

 هه ه

 2 تجرخ بصخو نتبهذ 0 قو دع ءابصخلاب هتيمر ابصخ

 2 ن0 ع

 اكايح اصعلاب ٍمبَحو هيرجع ق ابصخلا راثا 2 ةبصخلاو خبصخحلا

 مظع اًجَبَح ٍجبَحو تذحلا مير هنم ٍيرخ اضياو اهب برض
2 95-- 

 5 اصح ميقلا ترصحو ةءاجف كل رهظ رانلاو لبخل مبحأو ةنطب

 رصحو هب اوفاطا لجرلاب ميقلاو نصح وأ ةنيدم ىف يلع تقيص
 عطقو لكي اضياو اهعامج عطتسي رث ةارلا نعو ىيكتسا ارصح
 نم هاعنم ودعلاو ضرملا ربشحأو هناص رسلابو قاض هرحصو هقورعم

 نهم <

 هيد برحو هتنعط اًبرح ةبركلابو هتبلس ارح هتيرتخو ريسلا

 22 نم هينغت ام ىلع كننلد كحيرحأو بصضغ ايوح برحو هبلس

 َنِحَحو كتفرص ءىشلا نعو كتعنم اًنجَح كتنججاحو ودعلا
 530 رعشلاو لخب ناسنالاو يوعا ةتكحو اًنَجَح دوعلا

 تا 0

 كمدخل هصوخ 2و هتنكح تدجرخ مامثلا نحو هفارطا

 ةربغو لجلا مطحو ةهنفعضأ ناسنالا نشْلاو هقردسك 51 ع ىشلا

 15 يا يعبلا تح مل ضرال تنل نع و

 ىلعو ءاقيقر ارطم ترطُمأ ءامسلاو اهتابن رثك ضال 80 هَموَل

 مسلل فصخو هلقع نزر ةخفاصح لجرلا 5 لعشو قلاعتم
9 03 

 عرسأ هروغو وغلا و هنيكحا جسنلا تفصخأو قرد ب اقبمح

 20 غل موححأ لتنم مرح جال لح ىكض اًمآرحو ةامرحح ءيشلا موتحو

 لحفلا - 07 ةاشنلاو رتمتل مث اضف 7 0 2

 0 اا

 ضرالا تذنزحو هنري لجولاو ةييلتلاب كبسقل ىل-ع هبجوأ 0



 مع

 2 هن اجا تا ن2 26 رح نأ هج

 تيلاو هبلا رظنلا تددحا اجوح ىرصبب ءىشلا تجدحو

 .٠ يَدْحَأو كتذخا كريب بُذَذبو كتيب مر عسلابو *كلدذك توملا كنع

 مالللا 00 ةحشيو باصي نيبح وسو اجدح راص لظنكلا

 خقانلا ثتفرحأو ٠ أ كيدشتلاو ههجو ندع ل افرح ء ىشلاو

 هقاخ عمتجا اردح لجرلا ردحو امتو هلام مك لجرلاو هتلر 5

 |اد00 ةتلتت بوثلا تردحأو ةردح ىهف تيظع ةراذتج نيعلاو

 قررا نكس ةراضح ناسنالاو هترصحو باغ دىض اربصح ءىشلا

 6 قرخ سرغلا رصحَأو رضتحاو و رضح لاقيف 00 كرضححو

 تيتحاو هبجوأ امتح ءىشلا هللا متحو فقلطلا رضعلاو اديدش

 هنمو قوس اسرح سرحو ةيقبلا ىو ةماقلمل تيقبا ماعطلا نم 0

 هب مانا ناكلاب سرخأو هتطفَح ةسارح ءىشلاو لبجلا ةَسيرخ

 نان ويحو اباسح ءىشلا كيكو لسعفو لعق لغو 0 ىأ ام

 لاو ةنيبل و ال ايسك لجرلاو هتننظ اًنابسح هنابسحو هتددع

 00000037 هتيطعأ لجحرلاو ىقك ءوشقلا ا بشْحأَو صرع
 ضعب ىلع اهضعبب توص نانسالابو هتدرب اقرح كيدمل تقرحو 5

 اطقاستو اعطقت شيولاو رعّشلاو فرلا نم عطقت اقرح بونلا قوحو

 هتدصق اًدرحح ءىشلا تددحو ناسللاب لجرلاو ردا كلا ىرحأ

 م اضيأو بدضغ ادرح درحو ليك أًدورح هموق ىسع لجيولاو

26 

 تدردحاو اهيديأب ءادكل كة تك 5 باودلاو ىدشملا عطتسي

 هك نم تمشي 5215 ةاشلاو خباحلا تمحو 0 08

 ىقلاو ءىشلا .تدصحو ريخأ لو هل: لوتو ةرامنالا محار فلعل

 راص اَدَصَح لْبَكلاو رمالا تصحو اًداصحو اًدَصَح فيسلاب



 مد

 0 و اسضيأ ىفنلاب 2 ردح امو 7 اتحاع ىدننل ع دابا هتمرح

 نرحب ا دءنكسمأ 1 ٍِء 0 تسييس دللكق هللق دءاطعلا

 ه2 2

 ميقلا ىلعو اًناليحو المح ا ىلع 4 + دنا ل ا 504

 5 هتّطفَح نآقلاو كتئيص ةلامح كنعو برخل ىف ةعفقدلا ةليَح

 لزن اهريغو ةقانلا تكيحأو هب تامع اضياو هتلقنو هقيور ملعلاو
3-- 

 هتنعأ لماح لو لجريلاو اهتدالو رثك اضياو لمح رمغ نم اهنبل

 هتعنمو هتروح 8 :راجكاحو ارح ءىسشلا تركاَحو ليكلا ىلع

 تاتو تلصق نياناقنملا نيدو ليحتل وو زاجحلاب فاقع ريعبلاو

 تعج اضياو باللل ىلع كىتنعأ كتبلخأو .هل تبلخ هلو لجرأاو
3 2 

 دش امكح. مجال“ مكَحو .هنقو .ىف اوراص ميقلاو بلكت اي كَ

 هعضرت ةعضر ّلوأ اهدلو ةارملا تيمححأو انهت ىذا 00

 15 نك ضيحو ترخات ومالا نعو ءاش ىتم عضرب منكر ليصفلاو

 لم ام وو نضصمخكتا7 تلك)" لكالاو اا راص ةضومح ءىشلاو
2 

 لجبيلاو هيف انبص ىكو اهْصِمَح رثك ضرالا تضمخاو تابنلا نم

 نانسالاو مغلاو اًرقح اهريغو رثبلا 00 دنم هتلوح رمالا نع

 - الأو ءانثالل 0 ىوح ىلع هت ار كدر ءاىلا اهرفح

 هتلعج زومالا دق تءاضخ امكح .ةهنيب تيكشت 0 قفار

 بارغلاو بتو الكح ىيقلا ف لجحو هتقوأ ىشا 007

 ت1 ل نم 0 هدللب تقلطأ ريعبلا تلك 0ك تددكك



 ارا

 هس د
 . 0 97 .. 3 6 هع ا

 0 ا دا د 0 هاا
 كراع ومدم 1 ةعبار <ىسشنل تسسصمحأو تعكر اسح كن تسنح

6 0 5 4 
 9 و - 0 0 5<

 تسحاأ لوقف توححا نم مانمو خغل 1 ئد تفس هناك رح

 كشنأو خد

 سوش هيلا نهَف هب نسحأ اياطملا نم قاتعلا نا خا نك

 ا لآ ايكتف الح ةدقعلاو هب لون اليلتخا ناكلاول لاكن لكم

 .بجو اليلحو ل للم ةاييق زكي هكابذ وأ هرحت عضوم غلب

 هذه ىف لكي اًلَرَذ باقعلاو باذعلاو 0 كض الح ءىشلاو

 ا اهعورض يف دل ّلَرَت منغلاو اهللح لثم نيميلا ٌلحأو

 ىصضق 0 مالا م هنقاح لجرولاو لح ىلأ مركالا نم جت

 ءارشلا محو هلثم اًمامح باودلاو لبالاو ىمكلا هتباصأ لجنلاو
 مب 0

 هام ءّي د

 ىنيحأو لعق تدصق ندلف مح وع كوم احق ةخويح

 ةبابح ءىشلا فيجي تنكس ءانأ عونا يك لقم رمالا

2 

 0 انعم ىلا هبحأ ام ا 0 ني 0 00

5 

 0 ا 5 0 0 0 ةلثم تابنلاو اناقحو ع

 : ندلعب 15

 2 هلع

 91 - 5 3 - د 7

 لجيلا تففحو انيلع ىنتقيو اندهعني أ انفريو انفكاي ندلفو

 عده 0ع لا أ 1

 ىتالتلا ادت رجغو ةلباقم هتبع هنففحأو هياع كا منح دلم 0

 ةنانووم 1 ةتامضحح ا 52- لسعف نك جحصلا

 خارشلل اهمخر هضيب رئاطلاو هثكنم انصح مقشح لجيلاو هتيبرثو

 اضياو هتيطعأ 20 هل ترنحو دب ترصق هدو للجرلا 5



 يل

 50, | هس 11 ا ه0 -

 لاحأو لوح ةبادلا رهظ ىلع لاحو مئأ بوحأو ابيحو ابيح

 قا :ىشلاو لجرلاو المكت ل الايح ةلكنلاو ةقانلاو ب

 رادتسا هَشاَحَأو اًنتوَح ىيصلا شاحو اضيإ الوحأو ليَح امهيلع

 ىف ءايلإبو ءهب رادتسا هب طاخأو اًطْوَح ءىشلاب طاحو هفرضيل هب

 5 هيرضو َمِحَن كحاو اًكيح فيسلاو ُليقلا هيف كح هنيع

 لَك ىلع فغاضملا ءاضيا ىفنلاب كتحأ امو هيف كاب ايف 100

 ىشلاو هبتشا اًكح ردصلا ىف رمال كح ىئعم *فالتخاب لعْفأو 4 287
 ري لجرلا رح لكي ل نينيلا نلت هتكرع ١

 ذيل

 ا

 عام >

 موقلا َرَحَأو رورحم وهف ا هتذاخا ارح وجو ارج راصا ير
 10 تدلصف ادذَح ضرالاو رادلا تدّكدَحو .ىووت ال ارارحأ لبا تراص

 ءتعنم اضياو تكلا هيلع تيمقأ ناسنالاو اهيروات ن0

 اًذدح ٌكحو كلذك دهيغ ىلعو قوت 0 لجرلاو ةبلط هدد.

 ءىشلا . ىلا وظنلاو اًديدح هنلعج ريغ جميلا تدّدحَأو قزرلا عنم

 هتان ىف هتبلع لحرلاو َبَحَو اًعَح ءىشلا قل 00007
 16 لعبت نأ فقحو للا قحي فقحلاوتد فرعي رن اقتقح سرفلاو

 فحأو هب اقيقح ترص ىأ لعفت نأ تقنحو لعفي نأ نالف فحو

 هتصصحو طقاشت اصح ؛ندكي رعشلا صحو امانا ا

 محولاو تابنلا تبهذا تابنلا ةنسلاو طقسي ىح هتككس

 ميقلا تصصخأو ودعلا عرسا لاقيو طرض اًصاصخب وامل (
 وم ىلا مهسلاو امهدقوأ اًشَح َبرللو رانلا شو مصصح ماتيطعا
 تّشحأو هتعيج شيشكلاو هتيطعا لجرلاو هيحاون نم هَدَّدُق

 رقك صضرالا» كلذك لماح لكو اهنطب ىف اههلو سب |

 هتّدشب لتق اسح كربلا سحو .تابنلا سباب وي |0007
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 2 00 د. 2 تاع

 ' ضعأ تولاو 0 تيقحل ىننو 3 ان ب رمالا ىنرحو

 ةكديحمو هلقم ايوا 0 ا ةشمحاو اهيح م

 ىبصلاو هقعنم لجبلاو نكح دل تلعج ةعاكجلاو اككح .ةقاوحلا

 دو ا هتكلحأو ةكنح نيلدلا تكنو ١ ةنكلطتساو ١ ههيذأ

 رعي يدل "0 تلد عجبت. اجرح ريعبلا تجدحو

 ||| ورحم ,هتلمأ هتحتحاو اكنح ءىشلا تكتخو دولا

 لبخل ترتحو اهباذأو اهبعتأ هسفن لجبلاو اهتلرق اهتترحأو اًنبح
 هه 6ك 2 08 تس 5 2

 200 +. اهترسداو أر ديمح خباحلا تل * هلنف تدلل هكر حا 1
 57-2 5 "يخل ل 2 -

 000 للكلاو اًليكح رمالا لكحو .تيعأ 2 تروسكف اهتبعتا 6

 اًمرح لجبلا اهعَدو ةغل هتمرحأو ىءنعنم اًنامَرَح هءاطع ةناممردحو

 هس هآع هن 2

 هنقدحاو انقح لود نقحو مود ىلا رهشالا ىف راص وا مركالا لخد

 مروت ىا ارولح رّدَح ىتح هتردحأو ارذح هممج تردحو ةغل

 لتقف بوثلاو امهب تيم, ولع نم ءىشلاو ءاملا ىف ةنيفسلاو

 0001 اهنهيف فورعملا ىتالثلا .اهتعرسا ةءارقلاو هب فارطا 16
 اضياو اوعيتجا اوبلحاو اًبلح كيلع قتلا بلحو ةّيدر ةغل

 لعفو رف نحو (مدلخ اضياو عرسا قيقا ادفح لفحو اوناعأ

 ارصح ةطئاغ | طخ تكسبح ىأ كرصحأ نمو انعاش كرصح نم

 قاض ترَصخأو أربصح :فانلا تصح لعق ىلعو ؛« سينحا ٌرصْخَأو
 همس ه آل 20 2 / 8ك - 95 / 2

 تيبطحاو ابطح ضرالا يدل لعف ىلعو «روصح ىهف اهليلحا 0

 هناناححأو 0 0 تاتح ّلعف 7 2 ؛«بطكلا 0 75
26 - 

 باحو 721 هننأ رامثلو 2 هنمو 0 بلغ اهّدوحأو

 دة نييفششعتسيتم مل ااا



5-5 

 ند 500 ع 2 - 23 2 43 3 7

 ىضم اذك رهشلا نم الخ همال ىف واولاو ءايلابو « هيلجر ىدحأ

 ءىشلا تيلَخو هتعدخ اوُلَخ لجيلاو هونكاس بهذ الخ ناكملاو
 نذ هع 2 22ه.

 2 5 2 95 6 ٠

 اح 5 2 2 ا ه6 ا
 راذلا تييخو ىنلمأو ىنموبأ لجيلا ىلا كخأو اهبرض اوكخ ةقانلا

 ءىشلاو ناكللو ئشملا ىف ديمكك نيم اام تف اوطخ اطخو
 لعق ىلع رلسلا نم همال ىف ءايلابو«أطخلا لقم ىطخاب 001 2 3 عا هع : تى

 10 ءىشلا تيفخو رتتسا ءافخ ءىشلا ىفخ لعف ىلع لتقعملاو

 © هتيتك كسفن ىو هترتس ءىيشلا تيفخاو باحسلا

 ءاملا فرح

 2 ءءء 20

 ثيدلأل نققح فعاضملا دحاو ىنعب لعفاو ّلعف ىلع كد
 6 ِهَنُقَدَص لجيلا رَّكَحو هنم نيقي ىلع تنك رمالو هتْئيبت هتققحأو 2
 ٌلجرلا تيقفحو ننمس ةيشاناو :هتبجيأ ءاضقلاو ك3 عل
 ثند تيحأو ايح ةجاللاكيحو#.كقلظ لع ا ا
 هقول ةنيزلا تمكرت تّدحأو اًناَدح اهجوز ىلع ةارملا تّدَحو
 كلذك ىطبلا ّئ كلوا تسبي تنشسحأو مح 5950 0

 هو يرخ ّلَحَأو الح همارحخا نم ٌّلححو هتببحأو اح ءىشلا تيبَبَحو
 *ىشلاو هر كنت حَأو ارحو ةرارح وكايو ركي راهنلا أ ا

 قرذح ءىشلاب اوقدح لعق ىلع محصلا ىتالثلا ءدهب كض



3 

 ىيحتسا اضياو رطبو رشأ اَلَجَخ لجَخو اضيأ اوفاخاو لبخل

 تيرطضا نيطلا ىف ةبادلاو رقفلا وا ىتغلا لامتحا هوس دنا لاقيو

 فتناو لاط تابنلا لكاخأو لاط بوتلاو هتابن رتك ىداولاو

  3ع ا 2 9 ١

 عويمج دهلكا اد ءىشنلا مضخو تي لجرلا 11 يأ

 ةكرو ىف هيلع عسو لجولا مضْخَأو ابدع ىكي من هامل َمَصْخَأو ف

 هتبلتسا افطخ ءىشلا تفطخو رثكأ ءاطعلا نم هل مَصْخَأو

 تالوالا ثاثالاو سوورسلا فويسلاو عمسلا نيطايشلاو راصبالا ىربلاو 0

 ًأطخ مح زومهلا « اعيرس ىرب ضيم ا 0 تقلع عامجلاب

 70 1 و مث فدهلا سلا نط بنذلا دكيمعت

 ريغ لحاو ىتعيب ةغل ىفو معالا اذه دع ريغ ىلع بنذلا

 '00005 الملا للاخ 'لجفلا نيع خب ءايلاو اولا لتعلا ءدّمَعلا
 علظ الاخ سيفلاو ربكت ّداخ لجولاو هكلصأو هيت ءىبتلا 5

 000 ل ناحسلا لاخاو هعتنط اًناليخر اليخ ءوشلاو

 ءىشلاو اهعرض ىف نبللا رهظ ةقانلاو امهيف امهلئالد تربط ريخال
 هدلسج اليخ تيك ٌليَكَمو 0 وهف لجبلا ليخو ينشأ

 ريخإلل لجرلاو رطملل اليخم ههيإار هتليخاو. باحسلا كيْلَخْأو

 ةبادلا برقي الخ هنم عرفي اليخ ها بنتا نقولا تا ل

 فاو اومزكو هلاوخا رثك لجرلا َليْخَأو هكتكلم -ىشلا كتّليخأو

 هنم َقْيْحَأ تنك لجرلا تفحخو هاقثا هللاو هرذح اًفوَخ ءىشلا

 يف ءايلإبو ءىم ْفّيَح الون جامل قاَخَأر هنقيتو هملع ءىشلاو



 مهني

 كنم بهذ:ام كل هللا فلخلاو فش قلم اَعلح ركبلا فلخا

 تراص داصح لعب عرؤلاو ةيذ بذك كعولاو ىقتسأ هلع لجرلاو

 ةنسا هل تضم زيعبلاو ةطوقس كعب اهقرو 'تيتاركشلاو انا

 ميجانلاو حقلت رث ةفانلاو هدعول افالم هتدجو لجرلاو لوزبلا سعب

 هديب لجرلاو كَقَلَخ هتلعجن هتقح لجرلاو اهون دنع رطمي رث

 هتلحار رَّخوم ىو هيلا هتجاح دنع هذخايل هيلا اهّدم هفيس ىلا

 انفي

 0 واو كم نول طخ ةبطخ نأ اوأو 5 1 ب

 1١ ميدالا 1 ععنص اًقْلَخ 0 هللا قَلَخِو 2 يشار

 هتعنص ءئشلاو اقلخو اًقْلَخ بذكا بنذاكتاو رذِف لاثلا 7

 راص ءىشلاب لجيلاو متو اهقلخ ىسح .*ةتالخ ةارلا كدلك

 ةتابخ ةارملاب ثَبَحو اَقَلَخ هكتيطعا اًببق كسسلخلاو هيا 17

 00 تبحأو اتيبخ راض ةتاَبَكو انبح كنك 5 1

 15 لعق ىلعو «هلثم هل لو 0 اغيبخا لنا تكلا 0 اًباكصا

 ةيراجل كي هع 0 كر تح كذا 0 كلذك ءأو ب

 رطبتلا لكيللاو هكر اهقشخ ةيبطلاو اهترَدخَأو اهر ٌدخ نمزل

 ىدحا 00 ناشلاو تراغو ترغبص اصوخ ند نتدووخو عضم

 ه0

 20 هقرو وفو هدصوخخ تاس لكحل طوخ ىرخألا تدوساو اهينبع

 نوسل افلتحا 2ر2 سوفلا فيخو كنذك ع رزلاو كلك 0

 فيخذأو اهعرض مظع ةقانلاو هليث عسنأ ربعبلاو نأ داوسو 5-7 2 0

 رددكنم نم هلوح امو لدكسملا ناكم وهو ىنم 5 اولزن باخ ياش



 مس 0

 مدع

 ناح لخكنلاو ديف تيببرض ىذلا تيقولا 8 تدلو ةفانلاو ةبذ

  بوطضا الِبَخ لجيلا ٌليبخو اهتعطق الْبَخ ديلا تلبخو هفاخ
 ل

 دابحا ءارشلاو  نامزلا َلبَخو كلذك نزلو ناطيشلا هلبَخو هلقع

 اهبلتحت ةقان وأ هيلع وزغت اًسْرَف ىكترعأ كتلبخأو ببطصا

 نيب نم لجرلاو هللا ركذ دنع ضبقنا اًسنخ ناطيشلا ستخو

 ةريغب ءىشلا ظلك كيش كنح ضعب 0 هتف رمق

 لجرلا طلخأو برطضا اطالخ هلْقفَع ىف طلُخو هب هتعيج اطْلَخ
 لمحو هركذ ىفخ الومخ لْمَخو عامجلاب تانالا طلاخ لكفلاو

 0000 ثلا تليخلو اهيثاوق تعجو اًَلاَمَْح لك نم ةبادلا

 لعنلا تفصخو ةبيطلا ضايرلا هو اهلئامخ ترثك ضرالا المخ
260 

 اببت ىسفن ىلسعو ىفشالا كو فصختملاو روكلاب اهتقبطأ اًقصخ

 . ةقانلاو اهقفتكأ * ةبيتللاو طيقب وأ دوعب هيقرط نيب ك«نعءعيبح

 | ةرببخغو سرفلا فصخو ع ءعساتلا رهشلا ىف اهدلو تقلا اًفاصخ

 )000 فدحأو اهتيصاخ تضيبا - ةانقلاو انامرلا "ولا نول ةَبشأ

 كح اًْشَخ ءىشلاو عرسا اناَقْشُح بثذلا فشححو عرسا نيغو

 ريعبلا فشَخو بهذ اًفوْشُخ ضرالا ف لجرلاو ةكركلا ةقّشكلاو

 (00 00 هققشأو ف نغو بركلا نم هحلج سي اًكَقَخ
 | ادع وا تا نلعب ةملح كيلع هللا فلخو فشخ اهعم
 اناخ ن 38 كعب ناطلسو 3 لعب ميقو ةطايخل ىف امهلتم
 ميق كعب اوراص اس 010 دنقفُلو هيلاب ل بوتلاو دعب

 للسف اا ,رغن 000 07 هبيبأ لح نع لجرلاو يكل
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 ا

 اهتنيطعأ هجر ا 00256 فورعم د مدخو اسوخ 71

 هبيلجلر غاسر اب نضافبلا طاحا سيفلا مدخأو ليخالخكلا 6 امادخ

 ٍ اريح ضرالا تربح لعفو لعف ىل-عو ؛ مدكم وهذ هياحلد نود

 5 ةربخو هتملع اريح رمالاب تربَخو نيك تما أرب للجولاو اهتترح

 اريح ع ىسشلا تريحو كنويلعا ربكلاو رسما كتربخأو دهننكامأ

 ءناعج نيحكلاو هنم تبهمكاسأ لجيلاو اهتنينك ةداهشلاو هنرتس

 كينعو ريخل نرش نع ىدشا اهح لجرلا رمخو رشس ناكلاو

 10 ارفَح هترفخو اهتذخا ريّكلاو هكتكلم ءىشلا كتريخاو تيراوت
 2-0-5 هد -5 ن.6و 2

 . هترفخأو تيحاسا مفخ ةيراخل ترفحو هتيبحو هتعنم ةرافخو

 لجيلا برحو اريام ىأ اريفخ هعم تتعد اضبيأو هللهع تضفن

 ناكملا تح م نفقد 0 3 ىشلاو زخبأ, م ليبالا قوس نو --

0 022 

 تبرخاو هنذا * ىتفقشنأ ابرَخ ليجيلا برخو كلذك راسص ابارَخ © 20

 ا اَبْلَخ ءىشلاو َعَنَخ ةبالخو اًبَلَخ بلو اًبراَخ ةتدجو لبجولا

 ف اهلمع ىف نق تيقرخ اًبلخ ظارطأ تبلخو بلتملا هنمو دعطق

 نإ

 ةجشلا طرخو ةأيكلا وهو بْلُكلا هيف راض ءانا بلُخأو ىبلخ

 علطا  نيانلا" ليع هدب اهككن ةارملاو ديلاب اهقرو ىشق اًطرخ

 ةايقلاو : ةقانلا تطوخأ أو ماعطلاب ص اًطرَخ طرخو م3 لادم

 9 تقر لع ابضياو اهتْسرْشَأ هطيرخلاو نسيب 0 ا
 ليوان 6. ف ا عطئاح اولون موقد اهلج اَنِرَح 0



 نا

 مدع

 وه جدخاو روي ملف هتحدق كنولا تجدخاو اهصقن ةولصلاو

 اد ا لدلا تلخأوا كلذك ءىشلاو نقب ادولخ ةنلللا ىف كَلَكِم

 0 57 عدتت لح دنلل رطَخو همك ءايشلارو بيشلا دنع
 لككرلاو سيو دمي برض اريطخ هبت ل رتها ممرلاو قل

 هيدبب لق هيشم ىو ىرخأ هعضوو رم ةعفر هبيضقو هطوستي

 ا هلثم كلابب ا اروطخما يلق كما نما ناطبشلاو ك1

 رطخأو رطل ىف هلثم ترم نالفب تْرَطْخَأَد هتداوحب ىلا هتارطخب
 ةعيدخو اًعْذَخ لجرلا َعَدَخو 0 ى لعمز رام ع 55

 ؟راقلا تعّتخاو فج فبيرلاو لق رطلاو هل نطفي ) فيرطلاو

 فقنعلا ىف ناترعلا ناعدخالاو ةنارضلا كو عّدكملا هنمو ةتيقحا

 هبرل صَلُخَأو اَقَص اضْلُخ 0 كيضل نورك ك4

 | دك ادم رثك ريعبلاو ةتخا هللاو هحبع هلل هتيدو هدحو

 نيقرم ىمرلا ىف تسّطرق تلصخاو ىمرلا ىف تقيس َلَصَح مقلا

 هاما نيبعو اهنيص بهذ نيعلاو ملظا افوسخ رمقلا فسخو ةاّلو

 ؟. قرسغ ناكملاو اهقرغا افسح ضرالا هللاو اهترزغ *اهتفقسحو تراسغ

 ”0001 1 ةريرغبى ا افيسخ ارثب تاطبثأ تفسحاو لرغا+(يشلاو
 | 00 اح ابلقلا ققخو. ليلقلا ل تولا,..تلقوأ ما تقسخأ
 تتوب ميولاو عمل قوبلاو 3 ةيارلاو تيتوص ىشملا ىف ٌلعَتلاو

 فيسلا ضوعب وا اههّيش وا ةردب هبرص اًهَتَخ لجيلاو اهيوبهب
 000١| لرالع ءاضياو مجدي ملف بلطو متْعَي ملف ارع' نققأو
 تذخا ٍمسْمْخَاو غسماك ترص ٍعْسِمْحا ميقلا تْسْمَحو عمل هبوثب
 ىب ىدع لاقو 0 تذخا كلذك ةمينغلاو مهلاوما 0

 ىكي مالسالا ف تسمخو ةيلعالل ىف تعبر ستان كانك اخ



0 

 م َتْيلْخَأو ةوُلَخ ءىشلاب تواَح لعفلا مال ىف وأولاب ليشعملا ءهرمض
 همال ف ءايلبو املاح راص ىلخأو ناوشلا" هل الخو هيك ل ا
 لجرلا اننخا ”لشعملا 'نملعف- لع !وارشلارو فال لعق ع

 نق لب هنن يوكر وز نك 02 ىنَخو اًوُنَخ مالللاو

 : اًيرُخ موجنلا توتو هتبصن دييصلا ل ارح ءابخل تيبَح لتعملا
- 

 لعق ىلع فعاضملا ؛« طع اهطوقس لنع نكح 0 توحأ و ايخو

 ع

 انضياإ ١ قطقف ساس سخب + ىشلا سخ 2 قعم' فالتخا 02

 0 نا اس 7-0 ةبيصت لجيلاو هلداعي من هنزاوي امع

 صقن دَح ءىشلا 5- ل 1 ليق نم سيسخإب ىلا لجرلا

 10 جرف 0 ا لتم ءلظحح هللا كيا ل لجولا ني

 تقحاو رطملا ةرثكب تققشت اقخ صرالاو توص اقيقخخ ىتنا لك

 0 لقت لكم 00 ل ء ب ا 9 عستأ ةركبلا

 َّق ةريضتخو ةرقمس ن0 كا تشر لجرلاو ةفيفخ ا تراص

 15 بوتلاو هننعط حمرلابو صقن 5 مسجلا ع هلابعو هلق

 اا عاضرلا 1-5 هتطبر ليصفلا ناسلو لالخلاب ةتككش

 *تبصق ءىشلابو كب تللخأو لخو ىشلا مع لاقي صخ ءىشلاو 6 9

 تابنلا نم الح ام هو ةلُخلا هلبا نلعب مهقلاو هتكرت ناكملابو

 ىل اذه ىلا كّلَخُأ امو اهتّدُخ ترثك ضرالاو لمكلا تءاسا ةقانلاو

 90 ىثالثلا نمو «رقتفا لجيلاو ةجامل ىو هلكلا نم هيلا كجوخأ ام
 دخأو كلذك فيسلاو عطق امْدَخ مذخ لعق ىلع مجحصلا

 ليكلا مان لدق اهدلو تقلا اجادخ لماخل نجدخو عرسأ

 اهليح رث ناو فقلخلا صقان هتقلا نجدخاو هقلَخ مك

 ان



 رار

 0000 دع بعبلا ىصَع ل لس اونا اجلا! نيتلسق لفع

 ةيضاغ ىهف نتسمظع رانلاو اضغلا لكا اًوُصُع اضغو اَصَغلا لكا نع

 ىف ىنقلا ىلعو هنرفج مص اضياو هصب فك لجرلا ىصُعأو
 © تكس ومالا

: 3 
 ءاذل فريح 5

 ا( ا دللا محا فقعاسلا  نخاو ىعم لعفأو لخق لع هاذل
 | 0 آلا لخو ريغت_نيلاو هّيش وا هضبط دعب ريغت مَا

 راللا سلخ لعف ىلع محصلا ىتالثلا نمو «رفتفا هب .ٌلخأو
 هسبايب هيظر تابنلاو هدوسب هضايب طاتخا َسَلْخَأو ٌةَسْنُخ

 فقفخاو اقفخ هيحانكع رئاطلا ققحو هفعضا هعضخأو اًعْضَخ ربكلا هع هد 0 5 ةعيبخم هدامجأ قى .رتتسا رَدْخأو ارودحخو ارد دسالا ردخو 0

 بيغملل اطيق نأ مكانلا قافخا ىف لاقيو باغ محتل 2

 ةاشلا تطرخو راط فققفخو ريطيل هيحانجب ففصي نأ رئاطلاو

 ارسح نازيملا ترسَكو اهعرض ىف اهنبل ردح تضرخاو اطارخ

 00 اددنأو ليقلا ءاسا سنخأو اسونخ ,ستخو .هتصقن .هترسخاو رع

 هنكمب ام َحِيقَأ هبحاصل لق سقحأو اَسْفَح سفخو كنع ءىشلا

 اًحورأ افولُخ مفلاو مكللاو فلخاو اَقَلَخ ريخب كيلع هللا فلخو

 ضرالا ىلا َتلَخِو كلذك كيعلاو هيف كريدقت فلاخ ذيبنلاو
 0000 الا َقلَح (لعت لعو ءاهمرلو اهيلا لم ىلخأو  اديلخ

 2 كس َّ - عا 5-

 بنخاو كلح ابنخ * لجرلا بنخ لعف ىلعو ءاقلخ راص فلخاو 0

 همالك ىف ّلطَخو هريَخو هبشع رثك بصخأو اًبصخ ناكملا بصَخو

37 

 08 عت ا 5-2 اها 0ك رع 20 2 --
 فطخأو افطخ ىشكلا فطخ لعف ىلعو ءاطخا لطخاو الطخ



 لإز

 خظالغو ةظاغ تك اظيلغ راص اًظلغ 0 0 1

 ص ١ رطل *رزغ ىف اوراص اضياو عيشاوم ترزغ س 3 رثك
 «ردح ىكنتنشا 0 ضاغ ١ د ءامأ راغ لعفلا نيع ىف ءايلاو 00

 جويبخبو روعي “2 "3 0 ةريغ راغي هلها ىلع لجرلاو | 6

 ىو ةريغلا هتيطعا لجرلاو امهب ىلا قزرلاو ريبخلب هللاو مرام ارايبغ

 اهيرج ىف تععرسأ اه يغو ليكلا تراغاو يفق ايعبجو ةيدلا

 هتارما لجيلاو عارسالا نم تعفد ودعلا ىلعو هتلتف لبكلاو

 باغ - هنيع ىف "ةيلابر «هلصاغف "تدنش سيفلا ريغأو اهيلع جوزت

 ةارملا تباغاو اًبيغو ٌةَبْيَع ءىشلاو ابايغو ةبوبيغ ريقلاو سمشلا
 اتّيغ هدابع هللا ثاغو سمشلا هل تباغ لجرلاو اهجوز باغ
 لعفو َلَحَق ىلعو «هتبجأ ىعادلاو مهد باجا ثاغاو رطملا عاقس

 ميلا ميغو اضيا ٌةميغ» شطع اًميغ لجرلا ماغ هنيع ىف ءايلإ

 شط اًنّيغ ناغو 'ميغلا ىف انرص انييعأو انمعأو ميغلا هنلبلا انيك
 اهسبلا ستناغو ءامسلا :تتيغو ندع سفنلاو 'ءلثم اني نيك

 اضيأو ميغلا وهو نيغلا ىف راص ناغاو ةلقغلاو وهسلا“ هبلق بكر

 اًلوَغ رقسلاو توملا هلاغ هدنيع ىف واولابو ؛دتيشامو هلبا تاشطظع

 ترآ لاقيو هعضرت 9 هما عماج هلّيْغَو هحلو لاَقأو هاكلفا

 مراد ىف ودعلا دصق اًوْرََع 3 همال ىف واولبو ءلماح ىو هما

 رسع ةقانلاو ةبيغم لثم ةيوعم د اهجوز اوغ ةاوملا ترْعأو

 ءاينايو «ةيزغم ىهف كلت رثو ةنسلا تزواج اضيأو دا 18

10 

15 

 20 ةنهعض



 ب

 هس د

 اوُحَع ضرالا تردّعو ٌيهعلا ضقن ارثغ ردَعو كلذك رطملاو اهرطم

 ةقانلاو منغلا نع تفلخت ةاشلاو ءاردغ ىهف اهنراَجَح ترثك

 لوغو لَم هريغو فوصلا توغو هتكرت ءيشلا 5200 نع

 ىبظلا حايص ةرعذ الرع .بلللاو : ءاسنلا ةكتاح بجحا اًلبغ لجيلا

 اًفَرَغ يغو ءملا تسْفرَعو اهُناَرَع اهعبت ةيبظلا تلرْغأو ُهَكِرتَك 5
 517 فرغلاب هتغبد *ميدالاو اهتزوج ةيصانلاو ةافرغم وأ كيب هنذخا

 دسالا فرَغَأو فرغلا لكا نع اهنوطب تمكتنثا افرع تفركو وجش [وهو]

 تباغ ايورغ سمشلا تبرغ لعفو للعفو لعق ىلعو ( هقيرغ ليخد
.. 

 نيبعلأ تدوعو تدضمغ ةبأرغ ةملللا توغو كعب ةيرغو ابدع ىللجولاو

 ب 2 556 1 9 2 1
 ىلا .لجرلاو هرافشا تضيبأ رفش ىذ لك برغاو اهيقام مرو ابرغ 0

 ضونللو هلم ءاقسلاو هككن دتشا اضياو لعف وا لوق نم بيرغب

 '000 آ  شوللو رثبلا .نيب .ءاملاءوفو .بوغلا رتكأ قاسلاو دوام لاس

 موقلاو اكيبق اعينص هب عنص نلف ىلعو ضيبا ىنكلو هل 20

 الا طبخ (نحاو لغف ىف لعقو ّلعَف ىلعو ءاولكترا ىأ اووتنا

 ءامسلاو هيلع ىملل تطمغأو مرقتحا سانلاو اهرفك اطمغ اهظمقو 5

 ريخضلاو ءاملا ىف ىرغ لعت ىلعو «؛كلذ عيمج ىف ماد رطملاو رطلاب
 ىقتسملاو امهيف غلاب سوقلاب ىمرلاو ليقلا ىف قرغأو اقرغ رشلاو

 كرت نعرلاو رجض اقلغ قلغو ةفرغلاك ةقرغ الا ولدلا ىف جرح من
 هد 66ه 2ع 23

 تمرغو لحكافلا ءام لبقت من ةقانلاو ةريغو بايلا تمقلغاو دكاكف

 ىنغو كلقُأو هب علوأ اذكب مَعَ كيلع بجج ال ام كمؤل امّرع
 ؟ ىلا نعو رمع .ناكللاو اًناينع ماتا ناكللابو هلم رتك ئتغ

 ةك ءئشلا ىنُعأو لامج وا ٍيوز اهل ناك اذا ةارلاو ىعتسا

 لعق ىلعو «كنع هتقرص ءىشلاو ةيافكلا ءانغلاو كافك كنع لجنلاو
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 22 55 هد هع

 الفاغ راص الوفغ لفغو مهلهل بت و 7

 5 ىف 000 هترصع 55 ءىشلا - قدا رظنلا ىفو 1
 ريغأو عبكلا ىلا تراثا اهلجرب ةبادلاو تنعط لجرلا ىلعو ترق د26

 هنرمعأو رفسلا ىلع تأرتجاف رق وشو هيلع ىتجاف نأل للا

 نيبعلا تيقسغو *معي مكش همانس ىف راص ريعبلاو هتفعضتسا ”

 كشعلا 5 ازرع ايعستاو ناسا ملط تحف كه

 10 انج ضيم اطبع ةاشلا تطبع لعفو لعف ىلعو «ديدشلا م

 نأ نود هلام للقم كل نوكي نأ تبيحا لجرلاو اهنيس فرعتات
 9 يم عع 8 رف 1 2 3 ع 2

 ىبيحكلا تطبغأو هلاح تنسح ع / كل , هتلسخ اضياو هبلسي

 طيغاو هتمزلا ريعبلا رهظ ع للجإلاو اهرطم مأد ءاميلاو تفرك

 -- 0 7-2000 - 1-5 د اهي 4 ,

 ربخ لعفو لعف ىلعو ؛ لرش لأ وهو طيبغلا لش هقلخ كش سيغلا

 15 لمدنا جرو اًذبا ضقتتا اًرَبَع قعلا ربشو دي 00 6

 كالما م ريغت ةربغ نوللاو رمغلاك علو دَقح .لجرلاو

 ٠و هيلع 0 ءىشلا ىف توب 7 هءباصأ 6 دهبحاص
 ك2 - 0-

 ملظأ ليللاو هانذأ تخيتسا اًقَصَع بلللا فضعو كلذك ا

 90 تفضأو اناخرأ اًفْصَع بلكلا امهاضت ابصخأ , شيعلاو ماعلاو

 اًنْصَع نجعلا تدنضغو رع تامن. 00 اهدلو تقلا اًناضغ

 تا هد < ه0

 مأد ةاهسسلا تنضغأو نسوي انضغخ تتتسصكي ةقلخ تدع



 م

 5 6-2 د د كا ات

 معالا ىضغاو ةغل اوضغ ليللا اضغ لعف ىلع همال ىف واولابو «لالف

 2 هنيه , 2-3 4 كل 01 0 ه هك

 9510 ء -- نع مك 2

 «ميغلا اهسبلا تيهبيغاو تيماغأو ايبغ ءايسلا تماغ ةهنيبع 38

- - 

 اتاي ءىشلا ىفو قح الغ 02 + كلكم عع لعفاو لعف لع عفعاذخلا

 الولغ ةمينغلا نبو هيف هتلخدا هيغ ىف ءىشلاو هيف لخد الغ

 ددغو ريعبلا لغو هنيمدو هقنع ىف لغلا تيقلا ناسنالاو قاحخ
 2 5 عد هد ع جا -ن م 2

 تلقوا 3 أوراص موقلأو ةخلغب تداع ةعيضلاو مكاللا نم حلسلا

 0 0 هما ىع ااهترذصا لبالاو..ًالاغ ةتدجو. لجبلاو .ةّلغلا 0

 ان) كل تنزوو اموي تقم. ليالاو اهرخاوأ' ىلا! تراض,ابخ رومالا

 ميقتلاو اًبغ كيلا هتعنص ةرايزلاو فورعملاب كتّبَبْعأو اناب اندنع لجرلاو
 ىف تراص َةَنْعو اَنَنَع ىبظلاو ناسنالا ْنَعو .كلذك لبا اودروأ

 | 1 اذكر انونمف بايخلا ديف رثك ناكملا نقأو ةيكابلك ةتوض
 ىف مرو و ةّدْغلا اهتباصا لبال تّدأو ةّدغلا امهتباصاأ ريعبلاو

 اًبضغ خفتنا هريغ ىلع لجرلاو مهلبا ىف ةذغلا تعقو موقلاو قلل

 ( لكلا ساشغلاو هتلجتا ءىشلا نشَسُعأو مصني م اشغ ضف
 ءىشلاو 0 هاف بنذلا هللا رقع ّلعف ىلع محكصلا ىنتالثلا

 ضيرملاو هب عّلصي نأ ىغبني اه هتكلصأ «ترفغب رمالاو هقرتاس :

 اهدلو وهو رف اهعم ناك ورا ت رو ضقتنا - ربو سكن

 اَقلَع بيطلاب هتيكل تفلغو هغبص وهو ةريناغم ترهظ ثدولاو
 فلَعلاب هتتغبد ميدالا تفلغو هفالغ ىف هتاخدا فيسلاو اهتطل
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 نيجلا

 امتلاو مكالل )ب ع فعاضملا كحاو ىذعمب لعفإو لكل نيغلا

 0 هناك ثو اموي هنذخا ابق ىمحلا هيلعو تربغت 2 ايببغ

 مغلاب ءاج معا اَمَع مييلا معو كلذك جتببعأو ميقلا ىع تيبَعو

 م تفاو ةثرثع مكللا ثعو كلذك ءامسلاو ميغ فكاكت وارخ ند

 ميحصلا ىنالثلا ءماقأو تكس ْلَعَأو اَلَغ ءىشلا ىلع 2

 ىو ةضرغلاب اهتددش اهتضرغأو اضرغ ةقانلا تضرغ لعف ىلع

 ةغص قو مغلا قشا هتممغ هتطتقأو اظْنَع ةتطتخو لك |
 نفيسلا تيكر: :ظكلا سيل ظكوب طتقلا سيل ل 00

 10 اوسع ضرالا ىف ءىشلاو بوتثلا ىف ةربالا تزرعو هتقمعأو طل

 لعف ىلعو «ملظا قسْعأو اًقسَع ليللا 5ك ةذغل تزرغأو 8

 شياو اًشِبَع شبَعو ملظا سبغأو ةسبغك اسبَع ليللا سبع

 *ملظأ شطغأو اًشطَع رصبلا نشطغو هلثم شطغأو اًشسْطغ قطو

 رَدَع ليلا تردو هقمرل دب تير ءارقو ارَغ ءىشلاب ثيرغو
 15 اقع ءاملا نيع تقر ةردغمو هر ركع كيف اهمالط دكتنشا 9

 لتعملا «ىنغلاب تلتبا ضرالاو كلذك رطملاو اهوام مك تقرعأو

 قو ضرالا ضفخانم وهو روغلا ىلا | أروع ا لعفلا نيبع ىف والاب

 لعق ىلع رااسلا نم همال واولابو «ةنغل راغاو وطلاب ةدا رومالا

 ؛ ملظأ ىَسْعَأو اوسغ اسغو ىَسَع ليللا ىسغ لعف ىلع لتعملاو

 90 هيلع ىشغ هب نيو انيغ لجرلاب نيغ همالو هنيع ىف ّلعذ ىلعو

 هيلع يشأ 5-0 هيلع 00 ىدكلا هب طاحا نأ هند
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 اتاي

: 

 ىنيبو زواج اضياو ىنلغش اذك كنعو ملظ ءادع ناطلسلاو

 ع نيبعلاو هتقرص اذك نع ليجبلا تولعو ترك داوع كديبو

 :هتنعأ لجولاو صن مولظملا مكالل ىتعأو هتهك اودع ءىشلا

 000١| بتلاصلا بحلاصلاو ءىشلا *نشلاو هتفصُتا هقنح ىلو

 ءىشلا توطعو هنيرق ىدعي ءوسلا نيرق لتملا ىفو هب ام لثم
 0 5 اذه <ىشلا اقع. . ةكتلوات .ءىشلا كتيطغأو. هتلوافت :اوطلغ
 نمو توقع هنعغو «بكنخلاو هتكرت ءىشلا ىعو ريغتو سرد اضيإاو

 هتلاس لجرلاو اهتريغ راثالاو رايدلا حايولاو يضف 2 ءىيشلاو لاما

 نالف نمو ءىشلا نم كتيقعأو هنم لئاسلا قاعلاو هيلا تّفض وا
 ءىش كعب اعيش هنعضرأ اوكاع ايدعض ةارملا تكاعو كتتفاع 00

 ةتيسلا ىو اياكع اهتلعج مهبلا ةنسلا تدججتاعأو فلل اايعشو

 ٌسرقلا رابع .التعم هنيع ىف واولاو ءايلاب» ٠ ىِحَع اهدحاو ءاذغلا

 ريعبلاو سانلا ىف بعذو تق اايع كلذ ريغو ريشلو بلللاو

 قل لكبلاو اهعرقيل ىبرخا البا ةييففو 00 كرت انأريعو أر رابع ريعي

 تتفط رع راعتو روغت نيعلاو اًناريَع هب مبرَصي فيسلاب موقلا
2 

 . هيف رهظ سيوغلا* روعأو ةيراعلا 5 اهتويح اهترعو تريتكأ 0

 ىفو بارا لجرلاو هطئاح مادهناب كلذك تيبلاو نعطلل ٌلَلَخ

 ةلبقتسم هذخا سانلا ىا ىا هراع دارجعلا ئا ىردا ام لاتمالا

 ءايلإب لتعملاو لعق ىلع راسلا نم هنيع ىف ءايلبو «ديعو هروعب
 نيبعلاب باصأ يع ناعو هانيع تقطعت [َنيَع نيع لعق ىلع وادلاو

 لأ لتعم هتيع ىف ءايلابو ءنك ناعاو هنازنع بتك انوع :باتللاو

 ريطتلل اهرجر َةَفاَّيع ريطلاو كلذك ءاملا لبالو هعرك افايع ءىشلا
 © هيرشت ملف ءاملا لبا ترك مهقلا فاعاو ءاملا ىلع ترادتسا اًقيع رملحلاو
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 ىف ءايلاو واولابو. «تارم ثانالا ىف برص لحفلا داعاو نزحح كب لذ

 َةَءو هنم ءانفلا ةرقعلاو ىنسبح اًمقَع ءىشلا ىناقع النعم همال

 ةعأو ىقعلا مسالاو ةدالللا دعب ثدحا اًيَقع ىبصلا
 ى

 ءىشلا ى

 واولاب لتعملاو لعق ىلع رلاسلا نم همال ىف ءايلابو .«هترارم تحتنشا
 ئهف اني ستشا ةليللاو انايرع راض ةورعو ةيرع يعدل

 و تَدَعْنَأ ىمكلاو هب لزن رمالاو كب تزن اورع كتورعو ةيرع
 اترمث كل تيبقو ةلختنلاو ىَرَع هل تلعج' صيمقلا تييرعأو ءاورعْلا
 18 سمشلا بيغم دنع ليللا درب ةباصأ لجرلاو ةيوع ىف

 لبخل ىف تولعو تفرش ةالع مراكملا ف تيلعو تّيرعأ دقن كلفأ
 :0 ءئشلاو ربجت الع. ناطلسلاو تصفترا: ادلع ءىشلاو سا 0

 ىلع رئاسلا .نم ءايلابو:«تعفترا كاسولاو «نيشلا ىع سا

 هصي فعض ىّشع ىشع لعف ىلع لتعملا نم ءايلاو واولابو لعق

 وهف كلذك لجرلاو كشعت لبالا, ىتملط ىلع نالثإ ل

 ىلو فيعض رصبب هيلا ترظن اوشع ءىشلا ىلا تونتك 0|

 15 كنبتتعو هنع يصرح اضيأو كردحب كفَعَط هنعو هلصق تسلط نالف

 ئشعلا ىف انرص انّيشعاو ءاشعلا كتمعطا اًيشعم اضع 30

 ٠ اضيإا 18 اونع انع ريسالاو لذ 0 بصَت ءاتع* ىنعو 5

 مالا ىقاتعو تعَصَخ كلو فحللو هلثم واولاب تّنذ لجو زع هلل

 ةئيانع رمالاب تنتمي لكيت مدلكلابو دب كتينعو ىنكا ةياتع

 اًينع هتينعو اونع باتللا تينعو ئسوطلا اهركذ ةغل هب تيينعو 0

  00000انَع ضرالاو لاس اًونُع ملا اتعو هناي 0
 ؛تتبثاف اهرطما ئميولا دعب ىذلا رطملا وهو ّىلولا اهانعاو تتينأ

 لجرلاو ىرج اودع هربغو سرفملا ادع التعم همال ىف واولابو

4 



 تا

 مع

 السا ءيشلا دال باودلا ىف ةقاخ حبقا هو اهاترعاج

 | د رفاادل نشب انزع حرخلا برتواب  ئفز: لجرلا بحفل

 اهجوز ىلا تيب ايرع ؛ ةارملاو طشن ةبارع وعلا تدسف ةدعملاو

 ءىشلا نعو هماقاو هنابأ دبو ماللتاو عصف لكلا تيتكاوب كوع عبق

 لجولاو ضرع هنا فرع هليهص ىفو فأر رقالا نم ماس سيفلاو كتذك

 اذ راص اضياو مىكملل اهنع ّىهنملا ةبارعلا وهو ابق البق لق

 مالللاو رذعت اَضوع هييشلا صوعو نابرعلا ىطعا اضياو بارع ليخ

 ىل تّلجكو هب تددوعأو صيوعب ىلأ مصل صوعَأو قدو ىفخ

 لج اهعبت ةرقبلا تّلجعأو هتقبس 2. 6-0 هك ءىعتا

 رجم رمالابو هيف هكانأي م ايبع فطنملابب نوفر عتحتسا لجبل

 وهف اجرخن هنم دجي مل 521 ىمالاو 1 0 نفي
2092 

 امدع ىشلا نيمدعو فقيحلا ءايعلا .ءادلا نا لاقيو 'هايع

 نيبع ىف ءايلإو وأولاب لتعملا ءرقتفأ لجرلا مَعَ هنلقق 55

 الام نازيملاو فكهلا نع مسلاو راج الع مكامل لاع لعفلا

 نسيق لجيلاو اهلعا ىلع صقنلا لخدف اهماهس تداز ةضيوفلاو

 رقتفا ةليع لجرلاو كيلع لقتو كبلغ الع ء 0 الع هتانووم

 اييلطأ نيا ردا هذ اناليعو الَدَع ةلاضللو كج اليعا اضل

 ىف ماعو صرح اضياأو هلايع ر.ةك لجولا لاعأو بلغ وبصلا ليعو

 اهريس ىف لبالاو هيرج ىف سنرفلاو ةنيفسلاو 0 امْوَع كلا

 00000 ندم انموعاوبانمعأو .ىبللا ىهتشا .ةَمْيَح مو كلذك

 14. مسالاو ا ادوع هفورعمب داع“ هنيع ىف واولابو ءهلوا ىف انرص وأ

 ادوع ري لفنلاو هديعت ةدايع ضيرللاو عجر ءىشنلاو ةلكداكللا كنم

 ل ٌييع كداعو كاذع نع بواقم كفرص ءىشلاو دوع وهف مره



 مر

 تددّش ريعبلاو معلا ىف هتددش اًمكع عاننملا 52011 لعفو لعف

 مكع امو 3 برد ىف كيلعو همكع تددش ليجولاو هيلع مكعلا

 كتنعأ كتمكعأو در انع نالف مكعو سبتجا ام ىا انع نالق
 هيلع تلمح اضياو راّذعلا عضوم ىف هتيوك ردع سرفلا ترّدعو

 ١ رذشو فلل عَجَو كو ةرّشعلا نم يع ٌلسجرلاو ىبصلاو هراذك
ٍ- 5 

 ىبفو اراذع هل تلعج 0 0 0 ناطلسلا كلنعو

 وهف باكح ءامسلا نيبو هنيب سجل تاب اضياو برشي الو لكاي ال

 هللا هكر د لاقو كسري ام هنتعنم لجولاو كلك طبنتسملاو

 ىلع ذه

 مكاعو وغلا ىف نعركذ نم مكسفنأ أوعنمأ ىأ ءاسنلا نع اويِذَعَأ

 هتربتخا لجرلاو هتبالص نحتمت هَدقُذ ءىشلاو اهكال اًمكاع ةرمتنلا

 00 ذأو

 15 هم 2 3 1 31 5

 نيون 3

 52 مدكامتو كنزا ام ىأ كك 50 2 كنيكاع امو

 تسهنذ مالللاو هنلكدلو ع باننلا تسحشلل عصفي ِظ ةموكاعو

 20 ( ةيجاعيف هدا نأ 3

 وهف هب 5900 ميه ةبوشعو ةباشع لجبلا 5 لعذ ىلعو

 نم تيبجأع لعق ىلعو ءابشع اوباصا كئارلاو م بّشعأو بشع



 لل

 ضراسع هتعاس نم نالفو اضراع رم هيرج ىف سرغلاو هضرعأ ءانالا

 ,' نابل نم وول تاذو أدب <ىسشنلاو هب لون * ضراع نالغلو اهب

 (0007 ىف اضرع ةصرع هل هتلعج ءيشلل ءاشلاو ةلع الب تنام

 ضرعو كلذك رمالا ىفو ةّصرع هل راص اضرعو اضرع 5 نالف

 كنع تضرعأو هتلوغت د لوغلا هل تضرعو ْنَج ناسنالل 5

 لكح نم نك لجرلاو هضرع نم كنكمأ ه رمشغو ىبظلاو تددص

 رسعو رّذعت ارسعو ةراسعو م فلا رسعو اهتعس ىلا عراعلا

 "00 اكو ةحامس لق ارسعو. ةراسعو وسعأ راض .اًرسع لجيلا

 ارسع اهيتذب ةقانلا ترسعو اهم لمكت رث ةقانلاو كتنشا مويلاو

 اهدلو ل ةقانلاو ارم أ 0 5 هدب را هع 10

 0 و انعم هك 8 كَ سلا ددح مظع ةخلابع

 ءىشلا ليبعو 5 0 رجشلاو هنددر ءىشلاو ليوط ضيرع

 ءافطلاو ىطرألا تلبعأو لبعأ رجح هنمو ظلغو يبا الَبع

 طقس اضياو اهقرو عاط رجشلاو لتفني قرو لك وهو لَبَعلا تتبنا
 اهدحو تعر ادونع ةقانلا تّدتعو ربجت اًدونع ناطابعلا 0

 ىف كَنعَأو هنرعي وهو هفلاخ اًدْنَع فلل نع دنع قدح قب

 مب 5

 ىلع هتاكا اًقرع مكللا تقرع للعفو لعقو لعق ىلعو «هعبات هتِيَق

 لير [قرع ءىشلا قوعو بهذ اقورع ضرالا ىف لجولاو دمظع
 لجنلا | قْعَأو همحل بهذ اقع لجرلا هجو قرعو تح ةيوقلاو 0

 سيفلاو ءامالاو كيبعلاو مركلا هيف قوعأو هقورع تيك 5202000

 وهو هكتيطعا اًمْرَع كتكرعأو مهقورع كلذ ىف تبرض ةدولل ىف
 21 ىلعو « قارعلا 3 ليجولاو هناجوم بارشلاو مكالا نم ءبلع 5 مظعلا - 5 0 0 00 21



 ارز

 ء.لعج ٌليبنلا تركعأو ردك ركع ةرجبغو ءاملا ردكسعو 1 فطع

 نيسب ام لبالا نم رك هل تناك لجيلاو ةيوتلا كو ركعلا هيف

 لاط* اًفَنَع قنعو هقنع تبرض اًقْنَع هتقنعو نيعبسلا ىلا نيسمأل 619

 اًَذمَع كتذّمعو عارسالا نود فنعلاو ريسلا ىف ا هقنع
 ٠ . ضرالاو همانس رسكنا اَدَِمَع ريعبلا ّتمعو هقمقا ءىشلاو كتدصق 5

 ءانبلا :تدّمعأو ضرملا .هحنهج ”ناسنالاو ةرطملا ةرتك نم ارت

 ماعطلاو هعزم ةمصع هدبع هللا مصعو هب ميقي ادامع هل تداعج

 رثعلاو سرفلاو هالجر تيضيبا بارغلا مصغو هلثم امصع عوبل نم
 تأسجخ هللاب كل اهيديا تضيبا م ناوي نم اه ريغو

 10 اماصع اهل تلعج ةبرقلاو كب مصتعت ام كل تدلعج كلو هيلا

 سارعلاب هتقثوا اسرع ل تسرعو ' تكس ءىئشلابو هب قلك

 ءىشلا مهل اضياو شدد اضياو رطب اسرع لجيلا سرعو لبَح وو

 وأ هلعأب ىنب نسوعأو نيذع نم سووعلاو عم ع ىيعأ اضيأو

 حاكنلا اهعنم الشح اهلظح لثم الضع ميلا ّلَصعو اسرع لمع

 16 رلصعلا قو ىضع وا قاس ىف هي كلط ةلصع لد 008

 ىماطقلا دشناو نحبلا ق' هحعشما هوخأ كو عارخلاو قاسلا مكن

 اعارذ اهي ١ فاض كيلا كيبلا انّلق تالصعلا و ءايكلا اذا

 ةيبللو ةاّصعلا لكا اًهَنَضَع و نعبلا ةضعما نسفازا ث ومالا 56

 لكا ىع ىكتشا اهضع ريعبلأ هضسعو اهتعاس نم اهشهنب تلنق

 90 لعق َلَعَقو ّلعَف ىلعو ءداضعلا لبا نيلكا ميقلا هضحاو د هانا

 هتأرق باتللا كيلع تضرعو اضيرع راس اًضرع ءىشلا ضرع

 ىلع مهقلاو ملاح ترظن َثْنِحلاو هديغو عايتبالل هكتيرا ءىشلاو

 ىلع دوعلاو ةبادلا ىلع ءاماو تتيرض طوسلا ىلعو َةَنَللع 20



2 

 ناسنالا قلعو هَلْعف تمدأ اذك ْلَعْفَأ تقلعو َتَدَمَح ىنانا لكو
 تلعج ةيرقلاو هتقلع لتم ءىشلا تقلعأو هقلكب فَلَعلا قلعت
 ىلع ةأرلاو ةيعارلا هو فّلعب ىلا لجرلا, هب قلعت اًقّلع اهل
 قاض ارح َرَجَعَو دنع ىهُّنو اهعبصإب هناَهَل عفر تجناع ىبصلا
 0 ,.ءاد اهباصا ارجع ةبادلا ترجعو ازوجع "تراص* اركغ كلل مح

3 © 

 انزل | ىتتافأ رمآلا :قيجعأو اهتريجع تيبظع ةارلاو هرجع ىف

 هتقرع املع ءىشلاب ءىشلا تملعو كنم ملع! ترص اًمّلَع كمل

 هتزيم ةريغ نم ل هتدجو ل 0 ةتربتتخا ىسثلاو

 دل كح عمج ست ترثك 0 كلذك برل ىف سراغلاو 0

 ةرابعو اا د عطق اروبع ةدلفلاو فقيرطلاو رهنلا ردع لبث

 ةلكس ربعلاو نرح اًربع.ربعو هسفن يف هبدت اًوبع باتللاو اهرسف
 290- © -ء 1 9 0 ه-هخ :

 لاقعلاب هتددش ريعيلاو ابصلا دعب اكذ ىبصلاو هبهذا ءىش دعب

 ةلقع لجرلاو هتسبح ٌةلقع 00 ةريهظلا و 0 !ذا لظلاو 15

 نعو هتيد تم رع 3 0 نوصل كت اني لقاعلا ىق دار

 نيب ىّرَقي ل ىضاقلا فسوي وبا ناكو ةيدلا هنع تمرَع لناقلا

 لجرلا تلقعو « كيرلا سلج ىف كلذ ىعبصالا هفرع ىتح نيذع
 3 - هع 0

 عتاقدص 2 يس الاقع ميقلأ لي لجولاو ىعنم لقعأ ترص هءلقعأ 0

 كسيتسا نطيلاو هكسما نطبلا ماعطلا ٌلقعو مع ةقدص لاقعلاو
 لظلا لقع ىف انرص انلقعاو هابيقدع تئكطصا اَلَقع ريعبلا لقعو

 ديلع نامزلاو ةرف كعب تروك اركع ديلع تركعو راهنل طسو د 1 1 0 1



 00 حج سب7اب 7و
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 ناشلا تقّدعو أرشع علب دأ تدرو اضياو :ئشل ىذ رشع 8 اوراص

 هلتم جاهبقو رشب للجيلا و اهنوش رداسس قفلاخت ةامسب اه اة

 تيا يي قتلا لم 6 ا كو 00 امي

2 2 

 ضرالاو ىرمعلا اهمساو كرمع كل هتلعج ءىشلا كترمعأو هرمع

 تماقا انيطع لبالا تّنطعو رمتعي هتلعج ناسنالاو ةرماع اهتدجو

 اننع كلك نطعو قوص و كل تيم ان باهالاو ءاملا كنع
9 

 ةدابع خللا كلكمعو نطعلا 3 لبا تراص موقلا ى : او دكر تريبغن

 اي نكسر بضغ كيبلعو ا نيف ءىشلا نم نيبش

 2 9 ا 3

 هب كيعأو مقتفا اضيأو هتبرض لجرلاو اذيع دلك مك كتيطعا

 ثالث ىلع َرْفَق اًناَبَتع لكفلاو طخس اًبَتِع بتعو هتلحار تبهذ
 5م

 اهمع هيك راص وأ ردكت رمالاو خف 8 عقو اينع لجولا بتذعو

 000 ذأو

 بتع انعمس ىف الو انتعاط ىسح ىف اهف
 اك كا

 تددش اًَذَقَع لبشلو لاكنلاو كهعلا تدقعو كتيضرأ كتبتعأو

 لوي من ءىشلا ىلع بلقلاو لماح اهنا ملعف هتول اهبتَذ ةقانلاو

 تدقعت ادقع ىبظلاو سيتلاو سيتحا ةدقع ناسللا كدقعو دنع

 تقلعو ادقعف بطلاب ايهتدحش برلاو ّلسعلا 57 امهنورق

 قولعلا مسالاو تسلكا اقيلع رجكشلا نم شحولاو ميطلاو ماَعْنَلا

 ةنلمل رجش نم فّلعي رئاط نمرملا ةمست هيلع هللا ىلص لاقو
 يلع هنرقب عاجشلاو همصخب مصخلاو ءىشلاب ءىشلا فلعو

 عقو اتيلغ ةلابمخل ىف ىبظلاو ةقالعو اقلع بلقلب يح 0.

 خا

15 

 © قم
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 تا ع 0 م

 اهذ 1 ا ورش رثو ءاملا ىع تفرصنا ىلبالا تّلعو 'غابصلاب

 ىلع جيحصلا ىقالقلا ءهلام ىف ةّلعلا تعفو لجبلا ّلَعأو

0000 : : 
 دعي نالثو هدنع نم هب تيتا ريبكب نالف نم تبقع لعف

 هنا ناسكم لجولاو ةهدعب ءاج ءىشلا كعت ء ىشلاو رالف

 املاكتي هلفا ىف انالف نالقو بولا دعب* ةارملل جوؤلاو لح لح

 لكل 1 بقعلاب ١ ح6 9 2 عيش آو 0 )' 7 7 1 لل-جولاو م

7 0 - -- 2060 
 هع

 ىلل | بعع] . بج 3 ابقع 5 رس ى لأ 0 ح 1 نم 0

 اضيأو ىوخا كك رو زيقع تيكر ليج لاو ةدش دلعي مد لا

 عد ةرببغو ماعطلاو كد دكةعنص 0 5 طر 1 أريبخو ةناكم ترص

 رمبخ ىلا عجر 1 لأ تبقا 0000 رمالاو هتبقاع ىف كلذ ناك

 0 ئ اهيف كر رذقلا ريعتسمو اهقار ٠ نم اهيط تدل رخجلاو

 َبقعأو كعبات هرااصلا دعب ةولصلاو وزغلا دعب وزَعلاو ةبقعلا هو

 لكعيد منغ و لا امتع ىشلا نع 2 لذ زعلاب نلف

 ةرثلا دلو هقراصع تاجرخا اًرصع ءىشلا ترصعو ليلا ةمتع

 خقدصلا راصتعاو دادضالا نم هتك هتيبطعا ء ىسشسللاو تاج

 تتقاو رابغلا» باحسلا تراثأ حايرناو تمغلب ةيراخل ت ٍرَصْعاو هدم ركل

 فقر 5 اقنع رهسلاو رمالا 3 فنعو اورلحم موقلا ٌرصعأَو رطملاب

 هدد ه هع

 ميهقسلا ىلعو اناف 2و ةقرع - ءىشلا كف رعو كس لتتم كتفنعأو

 نا ماعطلا فرع 3 0 خييصملا كنعو 0 0 راسص 0

 7 اضيأ دع و ,راسص اوفو جلاوبما ر 5 تذذا ها مرناع

24 
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 هاطعا اًضايعو اًصوع هبحاص ضاع لعفلا نيع ىف واولاب لشتعملا ه« ن0
 هللاب ذاعو قع اهترمعأو اروع لجرلا نيبع راعو ةغل دضاعاو ضوعلا

 هثمزل باتنلا دنع اهدلوب ةقانلاو هيلا اجمل ناأو اًذاَيعو اًذوع

 3 هداعأو اًدوع ءىشلاب دلو كلذك اًعيش منال ]

 5 رع لجرلا نيبع راع لع ىلع القعمو لعف ىلع املس هنيع

 هنيع ىف ءايلاو واولاب لعف ىلعو «تن روع أروع نيعلا ت تروعو اهأقف

 ٍرعَشلا توفع همال ىف واولابو ؛ةفاعلا دتباصا 5 . هاعاوي لل

 2 4 أو د6 ابع هريغو ١ كيلابو «هتيلعأو اولع ءىشلاب تولعو هترثك هتيقعاو اوفع هريبغ
26 

 « دنم يعم 2امو هرفحح ىف ءاملا نيع غل غلي * ع انيبع ناع دهنيع 1. 0.

 امومع *ىشلا مع فعاضملا ىعم فاالنخاب ل لعف لك

 لجرلا معأ, تلاط اًممع اهريغو ةلضنلاو امع راض لكرلا» )

 اني كلا لك َ ملاو هلق 07 ادرك شح 9 ةمايعأ 0

 أرعو 2 و ع هذختا هع ا 00 ا ءىبشلا

 ىلع لجرلاو متع 17 يشلاو د ةزازعو أع ءىيشلاو ويزرع راص

 ىف انرص ان دعو امهب ئرشو 55 اضياو هتبلغ ادع لجرلاو ميك

 لا نو اهعرض متم اهليح رهظ ةاشلاو اهظيلغ ضرالا نارك

 هضأ رئاعأ رقعك لجيلاو قاوم ونضع تبينك بانالاو 0 مك 2

 نا ع ادع ةىخلاو :قيقعلا ىو ةكيست حيذ 5 نع

 اهقعو تعطق ىبصلا 0 51 اهعطق ةيحرو ءب .فخيسأ
 تا دع د

 عتاوصا أوعفر اجياع ميقلا 2 كمي سرفلا تقعأو اهعطاق

 2 2 ل 03 3

 - مراسنالا .لعو . .تكتسا جيلا نتجعأو نيبلم بالو نيعاد

3 

 -ت

10 

15 



5 

10 

 م

 ازوزسع خقانلا تزعو

 م 0 ا مب 6 2

 ىتالتلا ٠ ع ىدهسش نوللا ج ركام وو اهليلخا ىانض ترعأو

 8 -2 2 ا - 0

 شرعو كيممأ ن رضرعأو اًضرع ان كن ضرع للعف ىلع ميكاصلا
4 

 ء هع 26 - 93 5

 اهتملعاو املع ةغعاشلا تسملعو ةعفر ةرعأو اًشِرع ناعِسْيلاو مرللأ

 اضيأو امهنننتخ امهترذعأو ادع ةيراخلو , مداغلا ترّدعو اينققش

 نم لجبلاو ةريذعلاو راذعالا ةهدأو مالغلا ناتخضلت اماعذ تعنص

 ترك اضيأو رذعلا هل تبجوأ اضياو هيلع رّدعي ام ىلأ دسفن

 نم أو رعي ىتح سانلا كلي ال ثيدخل ىفو ةبديعو ك<بونذ
 0 23 0 د د

 0 كل تشا تفصعأو انبصع جيرلا تقصعو أو طذعيو يسغنأ
1 1 

 ىشلابو جب 51 ميقلاب بولو اهبكاري تعرسأ ةيادلاو

 هتفلعأ ةغلو اًقّلَع ةبادلا تفقلعو . ملظأ متعأو اًمّتَع ليللا متعو

 لصعو لكشأ ليكعأو الكع رمالا لكعو هنقكاعَأو اًقكَع هتف

 نش اهصقعأو اًضْفَع ةروراقلا صقَعو  اعاول اهدصعَأو ادصع ةديصعلا

 سصاقعلاب اهسار
 كلرنم كب هللا رمعو ةسع ىلع كنم نعرلا تبلط كترسعأو

 0 ٠ 2 257 0 يع 521
 ترثعا نارغلا دعو تردعا ذغلو أدع رمالا ىلع ترنعو كرمعأو رفح

 مقع لعتو لعت ىلعو 50 ركاس اضيأو م. يييحلب -

 نتسقعأو ايقعو امقع 00 ةارملا تمقعو هيقعأو امقع اهمحر هللا - نع

 ٌشعلا تتبنا نبّشعأو ابشع ضرالا تبشع لعق ىلعو كلت م
 2 000 3 ك0 0

 «متدقف مةمدعاو امدع ءىشنلا تل منغلا 0 لكم 0 ب ل مدع ص 9 2-7 0 5 - - 0

 0 5-52 تا ع 1 0 ءاشس دع : 3

 24 . اوسع كدترسعو * اصاقع اهل لعج اهصقع



1 

 اضياو هقيح نم برطضا اجو جوع لعق ىلع لتتعملا نم ءايلابو

 اهيدب عقاوم دكيعتت م ةقانلاو لاط ءىثن لكو مكاقنو عا

 ةاهصخ قر افيع ةيراخل تيفو تاينلا ةجتام اهتدجو ضرالا

 لعق ىلع رللسلا نم همال' ىف ءايلابو: ؛مهلبا “تشطع ىقلا 00

 بهذم وأ نيد تف ةبححا ىيع 2 ىشلا ىبيع «لعف كف لتعم او

 ةاوهم ىف طقس وا تام ءىشلا ىبقو 0 هديعتسا قشع وأ

 5 دئضاضقنأ ع قرد رداطلاو - دود ًءاوه نم

 ل هد. جف هللا هدد التعم همال هاي ىأ

 ىف نالفو اهل ىدتعها قيربطلا للآيلدل]او اهيلع هتلد ٌةيادع

 ليتسم مدهقت ايدع ءىشلاو عتريس راس نيحغاصلا ىد#ف وا نالف

 15 ىلاو ككل تنيب كل سييدهو كيلا يف ااصعلا ىتح 2:2 0

 هحلصي الو هذفني ال نينئاكل ىيك هللا ىدهي الو كتوعد* ءمشلا( 9
 5 م 2 هَ 5 5ك 0 -

 هنقس ةكم ىلا ىدهلاو تلسرا مذلاو جدهلاو ةيدهلا تيدعاو

 همال ىف واولابو «كنفا ىققأو هركي اهب هتلوانت اق 0|

 ىبهأو بارتلاب طاتخا دامرلاو ةربغلا ةوبهلاو عفترا اوبت رابغلا ابق
 0 - ع 5 3

 20 © هيرج ىف رابغلا راتأ ميلظلا

 نيعلا فرح

 نعد 2 05 3

 سرفلا كننع . فعاضأملا لدحاو ىنذععب لعفاو لعفا لع نيعلأ



1 

 عرسا دمعأو اسباب رجشلاو ماطحلا الا اهيف ىّري الف ترعشفا
 ملا ل 1 و معا تا

 مظعلا تريك ةخكاشلاو ىءتئنك امشف ءىشلا تعيشفلاو ماقأ ناكمابو

 - هع

 تلمعأو عار الب تحرس ةيشاملاو ىرج. الريف رطملاو عمدلا

 تاطلاو ىتام لا ٍبْدفأو لاس اًبْنَك ءىشلا َبْدَقو ' هتّيلَخ ءىشلا 5

 ربكلا نم هلقع دقن ّلجيلا رتفأو هقرم اًومَه ضوعلا نكقو اعرسا

 اال فلا .عمفأو ءاملا برش نم ترثكا احمق لبالا نجمتقو
 نجع هيف ةولصلل ماق اضيأو ليللاب مان اًدوجف كحافو ةبوج 0

 موقلاو ترطمأ اًبّصَع ءامسلا نييَصَقو ضرالاب هنا عضو ريعبلا
 ّلعَتو لعق ىلعو «لابلل ىلاعأ باَصهلا انلرن انبصفاو مالللا اورثكا 0

 اهتينج ةرمتلاو عباصالا فارطاب اهتبلح اًبدَع ةيولخام لك تبدح

 ةركشلاو كلذك نيعلاو دراغشأا تلاظ ا ناسنالا بدهو

 ىلعو ءْبَدَهلا هو هناصغا ترثك رجشلا َبَدْقَأو اهئاصغا تّلدت

 كقحو هتكرش كل ىقحو هتصقن اًمضغ ءىشلا تميضف لعفو لع

 اًمضع سيقلاو ةيراخل تييضفو كنع هلقت بعذ ماعطلاو هكتصقن
 تاّيعاررلا تقّلأ سادسالاو عابرالل لبالا تَمصُفأو اناشَح فل

 00 اكله ناستالا .سلفو ربكا نم سبي اًسْلَع جيلا سكقو
 +.كرت لجرلاو اهتفحعأ اًلْوَف بادلا تّلَرَق» هافخا * كحصلا سّلفأو

 موقتلا لرفأو فجع الازم ءىشلا ٌلوسفو لا نجلا

 ملف نتقخ اًقَرَه ةارملا تقرق لعق ىلعو «ليزاهم هباود تراص

 «كحضلا رثكأ لجيلا قرع بعللاو ىرخل رشاكا راملو رقتتست

 تيفو هرذح َةَبَيَع هنمو ءىشلا بات لعفلا نيع ىف ءايلإب لقعملا
 نعت ىلع دايعلا نم هنيع ىف وأولابو ءديلا كتوعد اذك ىلآ كب

 تح ىف
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 و < ن 0 1 5 1 - : 27 0-

 5 نم ةلدبم ننقرف ىف 0- نأ لاقيو هنقرعاو اقره ءاملأ

 َلعْفأو لعف ىلعو ؛ هقيرقأ اولقوا هقيرأ هاشم ابعابر لكنيح نوكين

 ةأرسف لعق ىلع زومهملا ؛ لت . قيس حو عرش ا عر

 دهئحضتا ءارلاب محللاو ىازلاب امهيف ةغلو هنم غلب رف اه نببلا
 فلو

 ءارض وهف اطخ ىف 0 رثكا مالللاو هيبظع نع طقسي ىنتح

 ماعطلا لاه لعفلا نيع ىف ءايلاب لتعملا ءأرقأ مالكلا :ىف معالاو
 65 6 -_ع َ 26

 ىلا ةأرملا تيد همال ىف ءايلابو «ذغل هدلتاماو هيص اليه بارتلاو

 10 ايبه ءىشلاو فيسلاب هيلا تيربو ةغل اهتيدعغأو ءاذه اهجوز
 07 2ع 5 هع سم هع

 لخ فلتخم ىنعم لعفثأو للعذ ىلع فعاضملا ديلا هتلمأ ةتيوعاو

 هلوا ىف انرص انللعأو علض لالهلا لعأاو ةدشب بسنا الق وي

 اهب امهبجويل ةيبلتلاب هتبص عفر ةرمعلاو جححعلاب لدجلا ٌّلَكأو

 هبككي ام مو وأ ةخمعن لكلنع هتوص عفر هللا ركذبو هسفن ىلع

 15 ىذمو دكش نع دربخ ىمس ام ىتأ ةسد هللا رمغل لمأ ام محل

 ع 5 3 هد - الا
 ىنمهاو ىئويمب هنددصق رمالابو هتنيذأ مكاشلاو ىنباذا اليه مالا

 0 85 5 98 80 2ك

 هنعاق انارجكا#و أاريجه دتركشو قي 1 ىفو عرسأ برهاو
 نم ع

 ريعبلاو ىف اري 2 ةكمونو ءقطنم ىو تمهاح مونت ىف دوك 5.

 20 شكفلا وهو كيلا لاق 0 را فاو. لنيك ا راجيهب هقتوأ

 55 1م م 9 ّْك 0-5 ا و
 موقنأو هلوط طرقأ ءىبشلاو يي ريسلا) مكاشلا ىف :قاذلاو

7 

 تّدفط رانلاو طخس ةتيم تام ادويه لدمقو ب ىف اوراص

 ضرالاو تنإة]ء ةرمثللاو 0 بوتلاو يبلع كام هبأو بارقثاو



١ 

 5 ع 0 3 ممل 4

 ؟ ونا زاجاو برع ملك اد ءاوكاع ةارمأو ىيعأ لكم « 3 ليجرو

 هدع ع -هع ل

 كلل تولأاو ايلأ اضياو ةنلايلأ ةاشو ناملا شبكو لأ كيبع

 كتولا امم كتنجاح ىف تولا امو ولام وهف ركش ءالألاب هتغبد اوّل
 هع 5- ندهن 090 5

 ةيلالاو كنفئلح كلل و ىديح ندع كسب تردصق مم ع اكاصن

 ىفو هتلَثَخ اًوُذَأ ءىشللا تود "العم هما كواولاو ءانلابل < نامسلا تاب

 00001 اشم ىكما اًيدأ. [ءارقسلا ىدأو لازغلل وُدأَي بثذلا لتملا

 درعا "00 كم نيراغلا 'ىدأو :كعييدعأو كدنعأ ”نالف ىلع

 ارْدَأ ةقانلاو اهرمت 0 ادا نا 0 وانا كافر داو ا علقلاو

 َى -_ذ تيماقزنسا ايكاو اضيا هتتجو ءاج كن آر ا |هتاعرس
 6ك

 ندع
 كاان | كك م َى . تيبتاو هب 3 م < ميشلا» لغو ميهذا 5 231 لأل للح عا _نيلإو طل

 007 نانسلا نم ىلع "ئقأو تاع« ىتعع ىتاو يف تابستتا مقهقلا
 0 مس 5-22 5 أ 6

 «كتيطعأ كتيناو ترثك ةيشاملاو هتلغ تسمن ةثآ لاملاو هيلع تنثأو

 ندلغتو ضعب ىلا هضعد مضنا ا ءىبشلا أ همال ىف ءايلابو

 تضم وسو و ل ىل 0 ضوشل تيزأو هتمام نم هيلا اًيزأ

 رضح هك ِ ىشلا نونو هياع تفعضأ نالف 2 ىلعو دام 5

 نت تعليب ماعطلاو ل حا ءىشلا ةي تياغو 0 علب اضيأو

 اخا هل ترص اح ]جرا تْوَحَأ لتعم همال ىف واولايو «ةاثا
 © ضرالا ىف انقّتمت ةورع كك خيا اهل تءاعج ا كيك

 ءاهلا فرح

 تدق دحاو ىنعمب َلَعْفو لعق ىلع ميحصلا ىنثالثلا نم ءاهلا 0
 م نع 300

 اعوطق هربسغو ناسنالا عطقو لطب ىأ ردهف هتردعأو اردع مدلا
 3 012 20د 022 2

 7 ءىشلا ككلهو هيلا لبقا ام ىلع * ةردحمجد البقم عوسأ اعاطقا عطقاو



 أ

 ن 5ك ءم٠و و- 06 ةةردلا 2 ءو#ع

 هب د تا هب لكيلا ٍِء 0 كتنذاو 9 اضياو دتعمس انقأ

 ه3 0 ء نع بأ اك -

 فيبسلاو كنم ةمركملا ةرشأملاو د تل ارا كيردش وقاو تيلع

 كلذ قرعيِل ةديدع * هقخ ىف َترَثَأ سلا كانم 3 رش ا

 0 5 دكا عمتعلا تلا هرشأ هباكصا ىلع َركآو هرشأ

 دك اًلرعأ ناكملا لقأ لعمر لعق ىلع, ؛دب كتلمتت :
 هللا كتقاو نكس ناكل َلعأو هب تسنأ ءىشلابو جوزت لجولاو

 لعف ىلعو «ا[عيف] كجوزو اهكلخدا اخ فو الما هل كلعج ريخلا
 5 ءامدع

 لكلا لساأو هنتيضغخأ دتفسأو هيضغ كتشا اضياو نزحح افسأ 95
 0 - ع

 10 تسيناأو كلذك ميقلا نونو ىكيصلاب هأرعأ بلللا 50 1 عِجش ادسا

 2 هغ

 هتنماع اضيأو هترصبا ةىشلا تسّنآو تبشحوت قيال ل

 ءوع

 ةقانلاو هب تقثو ا لجولاو هتف كض انما ءىشلا تّمأو

 0ك تت ه

 لعذف ىلعو « دب 0 ءىشلاب 7 8 ىلا 52-- نأ

 ت0

 برأ لجرلا َبرَأو اهتددش اَيَرَأ ةىقعلا 5 للعفو لعفو

 15 نم 5 ءامدلا قو تقذحو ترهم ءئشنابو ةجاشل 8

١ 

 ل
 ا

 5 جامع

 ئضو باطخل نك رحل نح كفر امهنم كببارأ نتاطقس ىأ كيدي
 هر ه3 2 م

 تبلغ ميقلا ىع تدرأو ايدرا راص ىأ ابرأو بار َبرَأو حنع هللا

 تمدأو ةرمسلاك ةَمْدأ مدآأ كدحاو لعف ىف ٌلعذو ّلعف ىلعو ؛ تحلو
 ةمدألا نيل عمج ٌرَشْبَم مدوم لجرو هنطاب ىو ةقمدأ ترشب كلل < هد 0 6-0 هب

 00 لعق ىلعو ؛هتطابو هقلخ رعاظ كلذب نوديري امو ةرشبلا ةنوشخو
 انصب هيلع ندا لصا امهل ناك ةلاصأ لقعلاو ىارلا لص

 1 ال ىف واولاب لتعمل «ءىشعلا وه ذيفاانيتا وا ل 0
 هاتيلا تمظع ىَنأ ىلا لعف ىلع ءايلاب رئاسلاو ّلعف ىلع لعفلا

5 



 لحاو ىنعع لعفأو لعف لي جيحاصلا ى يثالتلا نم ةزمهلا

 هع

 امهرجأ امهتيطعا ريِجألاو كبلمملا كلذكو ةرجأو امج هللا درسجحأ

 ميقلا نيبو ضعب ىلا امهضعب بنج مدأو امدَأ امهنيب هللا نحو
 هه ع 6 0 وز -

 38 ارما ءىشلا هللا 00 امادا هيف تلعج ماعطلاو تيحلصا

 . ءاملا 7 للعفو لعف ىلعو «مصقن 0 انْلَأ ءْ لا 3 1 هكا

 هتفأ او اعلا ءىب ا أ تقل لعف ىلعو ؛« خغل نظل نسأو ,دغن انوسأ

 لتعمل ا ىنقناو د ٍتقنأو نحف فنأو 7 1 1
2 
1 

 كسفن ىلع هتئزنا هتّيواو ايوأ لجرلا تيوأ لعفلا مال ىف ءايلإب
 © هتيمضو 0

 ىنعم فالتخاب 1 ل ىلع ميحكاصلا ىئقالثتلا نم ةزمهلا

 اهتسبح ىعرسملا ىع ةيشاملاو هيلع تقيض الز لجرما كتملزأ

 ةبارقلا ةرصألاو هتفطع اًرْضأ ءىشلا ترصأ تدتشا نسلا تلزآو
 اًاصا هل تدلعج تيبلا ترصأو ع ىقرصأو ةترسك اضياو هنم

 6 هنم ىرواج لم ىرصاوم نالفو ةمتو لاقيو هبْنُط وفو

 0 «هقلغأ بانلا قلم ةريظحلاك ةةيصا اهلا لع 5 منغلل

 لجولاو "2-1 عنعقي اام رانلاو. الكأ .نيعو' ماعطلا لكأ عَ 1

 تالكأو هرمع لاط هقور نالفو عانفأ هيلع رهدلاو باتغا ِءَس لكَ

 لكأو ترسكت نانسالاو اهنطب ىف اهنينج وجوب تدان الكأ ٌةقانلا

 هعجو وع قنأو هفنأ تيبربض لجيلا تكد قيسفأو ل افلا نيب 0

 هنع تهتك اضياو تبسغ َمَقْنأو اَقْنَأ ءىشلا نم تفنأو هفنأ
 ىعرلا دنع 0 برسض كوشلاو هيما ىف لج ٌلجرلا فآأو

 هتثدأو هيف عري رم ىذلا وهو فنألا ىعرملا اهب تييلط لبالاو



 ل برعلا نا هيوبيس ركذو لعفأ ىلع تافص تءابجو «عابسلا ىلأ

 رقزألاو بلشالا و اهدادضا ءاتب اهتنب نكلو لاعفأب اهل ملكت

 سلمالاو فّلحالاو نّدآلاو مضفألاو لماكلا ومو ةقزلا ميظعلا

 تءاج دقو ؛دكيلا عوطقملل مّْدِجالو عطقالاو مرخالاو ُلوُقألاو
 5 سايقلاو اهعضاوم ىف اهتركذ ٌلاعفا اهضعبل هبيغو. نيعلا با

 نيذع ىف لقو بيشالاو هعم الس ال ىذلا لّيمَألاو اهبكصي

 كر يضل لقف لق تيبص اولق دقو ليم نع* ّلاَمِب اونغتسا "

 سيل ليقتسملا :نعقلا نك ا رمالاو ؛ ؛ ءاشب ةوهبش 07 و

 ا فرحا ةثالث لاعثالو ءامسالا هيلع تينُب ام لقاو “سأل ١
 10 داز امو ترو رف ىللثتم هلخد فيعضنتلا نا ملعاف اهنع اصقان هقيار

 ىلع ناك امو 2هيف خلخادلا كقاوزلا فورجف فرحا ةقالث ىلع

 ىخلاو لتاقو براصك لعاق اهنم لعافلا ناق اهتم فرحا ةنالَ

 ميهضم اهتم نك امو «ليتقمو بورضمك لوعفم لعفلا هب عقي

 كادلاا ىف عمي اق جيبو ميركك ليعق هنم لعافغلاف نيعلا

 15 لعف ىلع هنم لعافلاف اهب هبش وا ةلعل نيعلا وسكم ناك امو

 فقعالر لماتك ةلع ريغل ررسكملا اذه قايادقو قدي 0
 هد ل

 مجلمو ير شمك لعسفم هنم لعافلاف ايعابر ناك امو «سحالو

 عفرلاب لعفلا بارعاو ءمجلمو ج رسمك لعفماغقل نا

 ةفاضالاو ةفاضالاب الا نوكي ال ذا ضفخل هلخدي الو مزللو بصنلاو

 90 «ناف 'اضياو ةيضقتم. ةكرخ لصشلاو ىباتلا ءىمشلا كآ نإ
 بداننلا جاناج ام ةامج اذه «نيتلالد نيد اوعمج نأ اوهركف ةلالد

 فقيفوتلا هنمو نوعلا هللابو اهنم نر امو  لاغفالا ة: قا هيلا

 © اميلست مّلسو هيبن ىلع هللا ىلصو هدماحن عيمج هلل كيلو
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 اهلاعفا ىلع كندي رداصملا ىف واولاو ءايلا روهظو ىنقاو ىشغأ لثم

 رداصملا ىف ءاب بلقنت لعفلا نيع تناك اذا واولاو ةيئايلاو ةدواولا

 عملل ىف اهمكح اذهو مايقلاو مايصلاك لاعف ىلع تءاج اذا

 رداصملا ىف لعفلا ءاف تناك اذا بقت كلذكو «ضاّيحو بايك

 ىف بلقنت لعفلا ءاف تنناك اذا ةزمهلا كلذكو باججالاو داعيالك

 لاعفم 00  لعنع .كدلذسكو راسجيإلاو فاليالاك ىبعايرلا رداصم

 ىلع ةيتالتلا اهلاعفا رثكا قات ناولالا ف تافصلاو * داعيمو نآزيمك

 ثنا اهناف سوفلا ودصو رمسو بهكو بهشو [ب]هشو [مادأ الا لعف

 لثم ٌلعفا ىلع نوكتف اهضعب ىف ةدايزلا لخدتو ءةرسلتاو مضلاب

 تافصلاو ؛اهيف زئاج لاعفاو ضيباو دوساو مهداو رمحاو رقصاو رضخا 9

 فجع الا ّلعت ىلع اهلاعفا قات ضارعالاو لّدعلاو عبقلاو لاجاب

 ا

 000 درفخو, ةدشخ ءىشلا ىشخ :لدعق ىلع 9ىش .هنم انج

 ثنومو «ةموكاعو ةمكاع مكاعو ىنيصالا لآقو «ةنوعرو ان

 ىكقو «ةركن الو ةفرعم ىف نافروصني الو ءالعق ةافصلا | نم لقا

 00 00 1 ليعتو لت ىلع اضيا .للعلاو .ءاودالا قب. تالا, قلت
 ىنيذه كثنومو نابضغو ناركسك ىنالعف ىلعو ميقسو فنذدك لعق

 كلذ ىف ركذملا اوعبتا ةركن الو ةفرعم ىف نافرصني الو ىلعق ىلع

 00000 | لاح :تافضلاو « ءالعقو : لعفأي اولعف امك توا

 ا[ |2017 «فوطو ب هقفو لمحو نك لثم لعف قع اهلاعفا رثكا

 ام اهنمو «ميكحو ظيفحو ريدقو ميلع ليقم لعاف ىنعب نوكي

 00000 دا كبلا باغي عيمب عاد لثم لعقم ىعم نركب

 هيف ىىهتني اما سايقب كركي سيلغ حيرجو ليتقك ليعفغم ىنعمب

 فاي م

 ىف 0

 3 ذاب



 ةكرح عقوم اتعقو امهناو نيقلالا ننام الن انين نيلللا

 واولا را "رق أو ءايتيلتف ىلإ لعفلا ءاف ةكاتفل املا اًميلقف

 ّ نيم 0 امو ليمكلاو 2 0 0 امل

 تف لدعي سيلو ( تاني ا نم كدا تامال امهلالتنعا ذا

 اهههابشأو نزنيو رعي لع اماغ ةحات 3 نيللا* افوردح عوقوب ىنالتلا 7

 لا.عفالاو « دببذ لعفلا ءاف طوقس تيجو أ ليبقء سما عا ظرسللا ناف

 ليعذم برضو لكعفو ماق لم ىدعتي 2 برض نابرض [اهلك] ةيتالتلا

 دلل 5 ىدعنب ال ام ىدعت نأ تدرأ اذاف 00 ” لتنم

 نا كش 2 ا ىللأ 00 لعفلا ندكعلو 50 هتيقأ

 20 2 ه هع 5 1 9 : 5 :

 ؛اراد كترمعأو اسرف كتبكرا لثم يعابرلا ىلا هلقنب ا[ضي]أ [ىب]اوعفم

 بتكي هردصم ناف همال ىف ءايلا تاوذ نم لعق ىلع ناك امو

 هثنوم ىف ةرهاظ واولا تناك ام الا ىوَحلاو ىَمَعلاو ئوهلاك ءايلاب

 5 ةرتك امعلاو فنالا ىف امقلاو نيبعلا ىف اشعلك فلالاب بتكي هناف

 ؛ءاوثعو ءاونقو ءاوشع هتنوم ىف ليقن كنال هجولا يف رعشلا

 بتكي اهرداصمو اهنامال ىف واولاو ءايلا تاوذ نم ةيتالثلا لاعفالاو

 ءايلاب بتك ءايلا هلصا ناك امر فلالاب وأولا هلصا ناك ام اهنم

 تبتك هيف ناتغللا توتسا نأو هيف معالاب بتك امهب ناك امو

 ىجتابرلا ىلا واولا تاوذ نم ئتالتلا تلقن اذاو ءامهنم تتش اي

 تيزاغو تييزغا لقم هاي واولا تبلق ىسادسلا وأ ىسابكل و

 ىراغمو ىَرْعَتَسمو ىزغم نم اهنم ىنب ام لك كلذكو تيزغتساو

 اهنم ّلعفا كلذكو ةينثتلاو طل ىف تاداب اهتاواو دوعت اههابشاو

 فني

10 

 فز من

 تا قلك
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 لكو كلذ عيمج حتفيف هئامساو لعفي رداصم ىف سايقلا مزتلي

 سيلف ةكك“ تناك اذا للعذأ ىلع ىتلا ةيعايرلا لاعفالاو «نسح

 مجلالاو 5 سالو مارك لاك لاعفالا ىلع قات امنأ فالتخا اهرداصم يف

 ةيبصلاك د هك سأو ع كا اولق ةدللحاولا ةرملا اودارا اذاف
2-239 
0 

 اذا

 ل ءاهلاب اه[,داصم تءااج تانيعلا ةلتعم تناك اذاو جرحملاو

 نم ءايلاو مات نم واولا كو [اهنم] طقس امم اضوع اهولعج الا

 ماقأو للجو وع هللا لاق افوذحم هب قاب نم برعلا نمو ؛ عاض

 عم الا فذخل ريجج ال نم ءاملعلاا نمو ني 1

 ابن رئاسلا رداصمك هردا]رصم نزاف ماللا ىف هلالتعا ناك امو ؛ةفاضالا 0

 اذا ةملاسلا ءايلا تاوذ رداصمو ؛ءامرالاو ءارغالك لاعفالا ىلع
 اهنم ةدايولاب رداصملاو اال ءايعالاك 55 ايلا ىلا اهتلقن

 ءامههبشأ امو ىتْذملاو ىَرْعملك نيبعلا تفب لعقم ىلع ءامسالاو

 ةلعاقملاو لاعفلا ىلع هردصفي تلك ىلكحر لاكش لان ناك ١

 اهيف اونغتسا ةريسي لاعفا ريغ ةلتاقملاو لاّققلاو ةلرانملاو لاونل

 ةازاجم رشلاب هتيزاجو ةافاعم هتيئاع لثم لاعفلا نع ةلعافملاب

 ىضاملا لبق لبقتسملا لعفلاو ءاهب ىقز اذا ةااسم مالا ىعاسو

 اذاف لعقي وه ليقت البقتسم ناك ىتح اًيضام نكي رث هنأل

 لاعفالا نم ىضاملا اون هناف اضياو لعف دىلق تلق هلعف بعوأ

 5 تت

 ىضاملا ناك ولو ىرْغي اول ام تبرع ع ليفت ىلع ةلتعملا 0

 لاعفالا ىف لالتعالاو «ةاي واولا بلق ىلآ مضت 212
 اولاق املخ خفلاب اًكركم لعف لعفلا 500 يلا لصاأ ةفلاخم

 نيتنكاس عيبلا ىف ءايلاو ليقلا ىف وابلا روهظب اةملع عابو لاق

 .4. لخديملاك ميم أ مضب ل لع مسيالاو ردصم او ىنالتلا 3 ةدعقلاو لح



 لَعفم ىلع اهنم ةينبملا هاهسالاو اهرداصم ىف ءايلاب ةلتعملاو

 ةيصعملا الا كلذ نم نشي م هتك مفلا ىلا رسللا نع اور

 كان لق سونام لالا ريغلا ىواشلاوا ناروسكما اسال ليال ىوأَمو ا

 نبع ىف ءايلاب . ةلتعملا اًماو :هريع-»تاي'2:نيغلا ىفام ا

 5 اولاق نال تاياورلا ىلا اهنم ءامسالاو اهرداصم ىف ىَهتْنُي * اهاف لعفلا

 ضيغم ضيخ]ملا اولقو رداضم مو تيزللو اكاعملاو كامل
 ءاهسالا ىف لاتملاو راطملا اولاقو رداصملاو 0 ىف ضيخأو ءانأ

 وا نك رداصم اهيف ٍيفلاو رسللا ريجج نم ءاملعلا نمو «رداصملاو

 امههابشا و بيغملاو باغملاو لييمملاو لامملا ليقيف ءامسا

 10 ءايلاو واأولا تاوذ رافاطملا ىف افلا :ءايلاو ىاوثلا ابنلقتتو ت0

 ماقملاو لانملاو رطل 0 ماقملك اهلاعفا ىف تبلقنا امك

 ءارتلاب اك رحل اوقلاف مُهقَم 5. ماقم“ ىف“ لشصالا ناو يشل 7 حارملاو

 فلالا نال اهلبق ىتلا ةحتفلل افلا واولا تبلقنا مت اهلبق ام ىلع

 ,داصملا ى.:ءايلا تاوذ نم ةللاشلا لاعفالاو« «واوللا نب الا

 15 «ةخفنالاو بضغلا ىف 4 ةيبحملا الا كلذ نم لشي مذ ةلقعملاك ءاممالاو

 رسللاب لعفم ىلع مسالاو هنم ردصلاف !واو هلعف ءاف اهنم ناك امو

 لعقم نزو ىلع اهيف رسالاب مسالاو ردصملا ىقاب نزومو دعوم لثم
 50020000 لعْفَم ىف ةرسكلا نيعلا اومولا

 اقتل: وا لجر مسا لكوتوأب لك دك قدوم: الأ انه نا

 هاا منغلال ملأ ب بقوم ٍلَعْفَم ىلع ةينبلا هذه نم ناك اميف ءاجو

 هذه ىف ليقت 50 نينغللاب لحوم لا عضوم لحويلاو هيلا

 لودعن كحوم اماو «تاغللا يف و ىبطلو جتفلاب اهلك ةيبنبلا

 نم نعل نمو ؛« ردلصملا فارصنأ فريصخي 0 اذهلو دحاأو نع



 ركعلا ىف ْرَكَعَمْلاَو زجعملا اولاقو ذف رعملأو ةرفعملاو مكعجرم هيلا

 ةيتعملاو 8 ةدكاعملاو ةرجعملا ىف 9 ولاق كلذكو مزعلا ىض وه ىذلا

 هماسعف لح

 راوغلا عضوم 0 نيعسلا رسكب عقم ىلع هنم مسالاو ةيتعملاو

 48 كيرك اوهركف رقم رفملا ىف لصالا ناكو برضلا عضوم * برضم او

 0 ارسال ناكو ردضصلا اذه قاثلا ىق هومهتاو لوالا اونكسا نيلتاملا

 00 الا اكيرح ردصلا ىف اوهرك ام هنيف اوهركف رقم مسالا

 ةكلهمو ةكلهم ضرا نيتغللاب تءاج ظافلا الا اذه: 0
 0 اح 03 5 و ل 00 - 00

 ةسيم-لمو لافتا دم ف.عاضوملا نمو ( هتيرضمو فيسلا ةيرضمو

 نإ د ع

 ةنئصضمو ةنضم قّلعو ةلوملاو للولا عضومم ةلوملاو تكن هيك

 لوقت لخْدَي 006 ل هنم ردصملاو مسالاف ل 1 ناك امو 0

 ىلع اضيا الخدم مسالا ىفو ٍلَعْفَم نزو ىلع اًلَخَْدَم هردصم ىف

 0 ةثيه ىلع 0 3 00 0 نكد را 1 نر

 ط لكم 5 هلكت" نا" هلا" لعفم قرو لعا مكس كذا

 هومزلف ٌلعْفَم مالكا ىف نكي رث نا لعْفَي ليكم نلمح ةمركمو 5

 دحسملاو برغملاو ىشملاك رسللاب تءاج اظافلا الا هتقخل فلا

 فلاب 0 11) ظافنلا :كئاجم «ةرازلل عضوم روجملاو تيبلا مسا

 رشخكملاو فيرطلاو سأولا قرغُمو نكسملاو كسنملاو علطملا رسللاو

 لكي ثيح ءىشنلا لكامو ةمكسملا فاصل سو (« تيبنملاو

 هناف برشم لقم ناحونفم هنم كلو ردصلاف لعفي ىلع ناك امو 0

 0000 للا لفي أ معو ابك نيكوعفم ردنفللو ملال اذ 2
 ربكلا نونعي ربكملا الا كلذ ىع ذشي رن نيحوتفم امهيف

 وأ نيبعلا ىف واولاب ةلتعملا ةيتالثلاو «دملل نوديري ةديحملاو



 م

 ريغ ال ٌلِعْفَي هليقتسيف لحق ' لع ناكاامو ع رئي عؤنو ىنهي ًانه

 ّلعذ ىلع ناك امو ؛كلذ هيشأ امو ماكي ملحو مركب موك لدم
 للضف * دوجالا ناك امل مناف ءيشنلا للضف الا ْلَعَفَي هليقذننسمف .٠"

 ْمعْني ّمعت تاغللا ضعب ىو لصق ليقتسم نع ةلّبقتسم انك ١
 5 0 رسللاو فلاب لاعفا تءاجو ءاهريغ ماسلا ىف سيل

 معن معذو 07 0 سبو قدللا ا بسكتيو بسكا

 مر رد مرو لعب ىلع لاعفا تءاجو (« سبييو ل سمو معّنيو

 فاشوو 0 ع رو قمي فاسوو فتي فشوو اثري تروو ىلي د ىلوو

 لصالا ناكو أطي ىطوو 5 عسوو ىربب دنؤلا ىردو ففي هرم

 10 اوحتف رق ةرسكو كيب نييب اهئيجال و واوسلا تحرق ىطْوَيو 2

 اطيق ةرمهلا كو اهدعب قلل فرح ىيجكال لعفلا نيع

 00-_ تسمو مادت تمد لتعنا ىف دج 0 تاي رن عسي ىف

 ىلع ىنات اهلك ىنالتلا رداصمو « تمن تي 56 ل دوجالاو

 ليعفو لعفو لسعذو لوعقو لاعفو لاعفو لاعفو لوعشو ليعفو لبعقو لعق

 3 ف ةلاعفو ةالابعفو نالعفو ِنالُعَفو ليعفو العفو نال لعفو

 نا اهلاعفا عم رداصملا هذه ىرتتسو ةّلعقو ةلعقو ةلعفو ةلعقو

 يرشبلاو يعجل ىلتكو ىلع نع المع 5

 ىيقبلاو ىوَقُملاو ىوتفلاو ىيتقلا ىابرلا رداصم ىف اولقو» ىركشلاو

 ىلع سايفقلاب ك ارك اهلوأ مهلا ةدايز تءاخد رداصم لاعفالا هذهلو

 وو اهنمو ءهتّحَشأ وا هلصا ىلع ا هَنَلَد امن ةاملعلا هيف هتلصا ام
 ضعب ىف اهفلاضتو اهنزو ىف رداصملا هبشت ةدايزلاب ةينبم ءامسأ

 هنم ردسملاف لعفي ىلع ناك اف رحصملاو سلا نيب لصفلل اهتاكرح

 لجو زع هللا لق عجّرملا ريغ شي رل برضملاو رقملك لعفم ىلع



 نآ

 د 0

 34 هد
 : 1 , ١ هب : 1 5 - < 5 م

 ا كونبد تيىدخل مل ءأ رغلا لاقو ه«دلشبو ددلشب هلو هلعبو
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 ارق ةيكحاب ءىبشلا بوح كلذ نم لشتو ةهثينو ةفينب ءىبشنلا كمنو

 : لعفي ىلع هناذ دعتم ريغ ناك امو «هللا مكبكي* قيعبتاف ىدراطعلا

 |اداكو انشيو بشي بشو' مكايو [مجي]ز سرفلا مجو دحيو

 ةأرملا ترطو تظلغ ترسو رئاقو رئت هلي ترذو جفنتو جفن ىنفالا
 001 الكل كنان ىرطا .لثملا قو ئشملا ىف تللوق طتو ٌرظت

 ةنيزلا تمكرت ذأ دكتو دحت ةأرملا تذدحو ٌلصيو دعي ىنع

 00 [ذإ سنيو سني :ءيشلا سنو ٌلشيو شي ءىنثلا ٌلشو

 ردتو رخت اهريغو ةقانلا تردو تدعب طشتو طشت رادلا تّظشو

 ايهيف نا ٌلعفي ىلع اتتا امهناذ مبولا تّبهو سمشلا ترذ امأو

 عقر البلا لجيلا ْلَأو قرب ليدي 3 كذم كدشو ىدعنلا ىنعم

 رداصم سيلو ؛لعفي ىلع هناف لعق ىلع هنم ناك امو اعراض هتودص

 لأ هيف ىهتني اما هيلع لمتكي سايق هلك ىتالثلل الو فعاضلملا

 لاعفال نم ابدعننم ناك ام لك ءارفلا لاق لقو « ناسكسالا وأ عامسلا

 ترضي ترض لثم هردصم ىف ناؤتاج ليعفلاو لعقلا ناف ةيتالتلا

 اف ءّلعتو للعفو ّلعَف برأ ةتالكخ مجحصلا ىتالثلاو ءاّبووضو اًبرض

 لبقتسملاف لخدو برض لتم مالللا روهشم نم لعق ىلع هنم ناك

 ٌلعفيو ٌلعفي نلق تتش نا رايخاب منان روهشملا ترواج اذاو

 فورح كحا همال وا لعفلا نيع ناك ام الا ديز نا ليق اذه

 مضلاو فلاب تاج ةريسي الاعفأ الا لعفي ىلع قاي هئاف قلل



 ملآو دمحن ىلع هللا ىلصو ميحرلا ناجرلا هللا مسي 5205

 ملعا . هنح.هللا .ىئر ويوعلا .ىيع نيدريع, نيا ديس كيال
 ةينبالا ءاملعلا اهتمس هكلذبو مالكلا رثكا ىنابم ليصا لاعفالا نأ

 تايضقتم تاكرح خ[و ةن]سلاو نآرقلا ملع رثكا ىلع ٌلدتسسي اهملعبو
 اهنم ملقا ىو اهنم تاقتشم اهلك [ليصا]لاو ةدماخل ريغ ءاهسالاو

 ىتلا ةدماخلو نييفوللا لبق ىف بيترنلاب مدقا ءامسالا تناك نآو نامزلاب

 ليقت ال كناف امههبشأ امو بابو رح لثم لعف اهنم قتشي ال

 ءامسالا مدقب نولوقي نويرصبلاو بوبي باب الو رككي 02

 لخد برت نايبض ىو 5 لكلو اهنم ةقتشم لاعفالا ناو

 10 لقتف ىدر لصالا نو در لثم ايثالق راصف هيناث فيعضتلا

 بوضو/ةتشا ىاثلا ىف هوْمَغْناو لوالا اونكسأف نيلثملا كيرحت

 فعاضلاف ازغو لق لستم لتعمور/ضهنو برض لثم جخت/ ىنالت
 هركذ مدقت ام ىلع ددر لصالاو در لتم لعق ىلع برض/ نابرض

 هنو ملسسماو ضضع لصالاو سمو ضع لثم ّلعف ىلع. برضو

 15 سيل كتشاف ىلاثلا ىف هومغداو لوالا اونكسان نيلتملا كيرك لقت

 معالاو. ابو ةبابل بلت .تببل سنوي هاور داش لك الإ ا 0
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 ربغ لشي هدلشو هدوي هدر لتم لعفي ىلع هلبقتسم نافذ ايدعتم
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